
 

Moergestel, 29 april 2020 

 

Betreft: informatie onderwijs na de meivakantie 

 

Beste ouders/verzorgers, 

U hebt vorige week dinsdag, 21 april 2020, waarschijnlijk ook kennisgenomen van de versoepeling van de 
maatregelen voor het basisonderwijs en de kinderopvang met ingang van 11 mei a.s. 

Dat betekent voor u en uw kind(eren) in ieder geval dat er in de week van 6 tot en met 8 mei nog sprake 
zal zijn van onderwijs op afstand, zoals u de afgelopen weken gewend bent. Maandag 4 mei is een 
studiedag (zoals gepland) waarop het team de voorbereidingen zal treffen voor het thuisonderwijs en de 
organisatie vanaf 11 mei. 

Vanaf 11 mei krijgen de leerlingen voor de helft van de onderwijstijd weer les op school.  

We hebben in de afgelopen dagen besproken hoe we dit het beste kunnen organiseren.  

We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten: 

- We volgen de adviezen en richtlijnen van de specialisten van het RIVM. 
- De gezondheid van uw kinderen en onze medewerkers staat voorop. 
- We gaan bij de uitwerking van de scenario’s zoveel als mogelijk uit van het ‘protocol herstart 

basisonderwijs’. 

 

We hebben gekozen voor het ‘hele-dagen-scenario' waarbij we de kinderen zo verdeeld hebben, dat 
broertjes en zusjes op dezelfde dag naar school zullen gaan. 

Maandag en donderdag: alle kinderen uit groep 1 krijgen onderwijs op school. Alle kinderen uit groep 2 
werken aan zelfstandige taken thuis. 

Dinsdag en vrijdag: alle kinderen uit groep 2 krijgen onderwijs op school. Alle kinderen uit groep 1 werken 
aan zelfstandige taken thuis. 

Woensdag is een wisseldag; zie onderstaand schema. 

De schooltijden blijven ongewijzigd. 

 

 

 

 

 

 

 



 Maa 11 mei Din 12 mei Woe 13 mei Don 14 mei Vrij 15 mei 

 

School Groep 1 Groep 2 Groep 1 Groep 1 Groep 2 

 

Thuis Groep 2 Groep 1 Groep 2 Groep 2 Groep 1 

 

      

 Maa 18 mei Din 19 mei Woe 20 mei Don 21 mei Vrij 22 mei 

 

School Groep 1 Groep 2 Groep 2 Hemelvaart Vrij 

 

Thuis Groep 2 Groep 1 Groep 1 Vrije dag Vrije dag 
 

      

 Maa 25 mei Din 26 mei Woe 27 mei Don 28 mei Vrij 29 mei 

 

School Groep 1 Groep 2 Groep 1 Groep 1 Groep 2 

 

Thuis Groep 2 Groep 1 Groep 2 Groep 2 Groep 1 

 

 

Per groep ontvangt u een overzicht waarin de groepsverdeling te zien is. 

Maandag 4 mei ontvangt u aanvullende informatie over het onderwijs van woensdag 6 mei t/m vrijdag 8 
mei, het onderwijs vanaf 11 mei en aanvullende afspraken (bijvoorbeeld t.a.v. het halen en brengen van 
de kinderen). 

De noodopvang na de meivakantie voor kinderen van ouders in cruciale beroepen zal op dezelfde manier 
als voor de vakantie worden voortgezet. Mocht u gebruik moeten maken van die opvang laat dat dan z.s.m. 
weten via r.udo@stgboom.nl 

 

We kunnen ons voorstellen dat u op dit moment nog met vragen zit. Als dat zo is, stel ze gerust. 

We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
 
Groet, mede namens het hele team, 

 

Robb Udo 

Directeur basisschool de Vonder 

mailto:r.udo@stgboom.nl

