
Beste ouders/verzorgers, 04-06-2020 
  
Vanaf komende week mogen de basisscholen weer helemaal open. In de laatste Berichten 
liet ik u weten dat er een landelijk protocol opgesteld is waarin duidelijke regels en richtlijnen 
zijn opgenomen voor het volledig openen van het basisonderwijs. 
  
De afgelopen week zijn wij, in overleg met de MR, druk bezig geweest om met elkaar vast te 
stellen op welke manier wij ons onderwijs tot aan de zomervakantie zo goed mogelijk 
kunnen vormgeven binnen de regels van het protocol. Het streven hierbij is dat we zoveel 
mogelijk het normale MSL rooster aanhouden. 
  
Vanaf 8 juni gaan alle kinderen weer vijf dagen per week naar school, waarbij de woensdag 
een halve schooldag is. Hoewel de TSO vanaf 8 juni weer opgestart mag worden, is er in het 
landelijke protocol opgenomen dat het de voorkeur heeft een continurooster te blijven 
voeren om zo het aantal haal en breng bewegingen te beperken. Tijdens het TSO-uur, zoals 
dat normaal gesproken gedraaid wordt, spelen de midden- en bovenbouwkinderen met 
elkaar buiten. Er worden dan dus 6 groepen gemixt. Bij slecht weer spelen alle kinderen uit 9 
groepen met elkaar op de bovenverdieping. Dit staat haaks op het beleid waarin staat dat de 
groepsindeling zo veel mogelijk gehandhaafd dient te worden. Een bijkomend knelpunt is dat 
circa de helft van de TSO-medewerkers binnen de risicogroep valt en dus niet kan komen 
werken. Daarom is er besloten in ieder geval tot de zomervakantie het continurooster voort 
te zetten. Het in- en uitgaan van de school zal ook nog steeds via een rooster gaan. Globaal 
komt het er op neer dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 
tot 14.00 uur naar school gaan. De woensdag blijft gewoon tot 12.00 uur. Kinderen kunnen 
dan naar hun sport- en muzieklessen en het team houdt op de woensdagmiddag ruimte om 
te vergaderen, andere schooltaken te doen en zich voor te bereiden op de periode na de 
zomervakantie. 
  
In de bijlage vindt u het “Protocol volledige opening Montessorischool Landsmeer”. Hoewel 
een deel overeenkomt met het vorige protocol, raad ik u aan het goed door te lezen want er 
staat ook nieuwe informatie in. 
  
Wij verheugen ons op fijne laatste weken van het schooljaar waarbij alle kinderen weer naar 
school mogen komen. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
namens het hele team, 
Baile van der Plas 

 



 


