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Landsmeer, 30 juni 2020 

 

 

Betreft: continurooster 2020-2021 

 
 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Afgelopen woensdag was er wederom een persconferentie in verband met de ontwikkelingen met 

betrekking tot het coronavirus. De regering heeft besloten om de genomen maatregelen te gaan 

versoepelen, ook op het gebied van het onderwijs.  Daarom geldt vanaf 1 juli een nieuw protocol voor 

het basisonderwijs.  

 

Vanaf het moment dat de school weer beperkt open mocht is er voortdurend nauw overleg geweest 

met de medezeggenschapsraad (MR). Er moest immers elke keer nieuw beleid geschreven worden als 

er weer een nieuw protocol kwam. Steeds werd daarbij de afweging gemaakt wat voor onze school, met 

onze kinderen, ons team en onze ouders de beste keuze zou zijn binnen de maatregelen die op dat 

moment golden. Over de schooltijden voor komend schooljaar is ook al veelvuldig gesproken en zijn 

verschillende opties verkend. Een beslissing kon echter nog niet genomen worden omdat dit natuurlijk 

sterk afhing van de maatregelen die gelden.  

 

Inmiddels is het nieuwe protocol basisonderwijs opgesteld. Hierin staat dat er vanaf 1 juli weer meer 

ruimte voor kinderen zal zijn. Zij hoeven niet meer in hun eigen cohort te blijven en dat betekent dat 

het op visite gaan in een andere klas, iets wat ons Montessorionderwijs onder andere kenmerkt, weer 

mogelijk is. Er mag weer samengewerkt worden met kinderen uit een andere klas en de verschillende 

groepen mogen ook weer met elkaar buitenspelen. Ook ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen 

mogen weer in de school komen. Echter, er moet bij binnenkomst een strikte triage worden toegepast. 

Daarnaast moet er tussen volwassenen altijd anderhalve meter afstand gehouden worden. Deze regels 

maken het onmogelijk om ouders ‘s morgens bij het brengen van hun kinderen in de school te laten.  

 

Over het wel of niet heropstarten van de tussenschoolse opvang (TSO) in het nieuwe schooljaar is de 

afgelopen weken lang en veel gesproken, door teamleden onderling, door het managementteam, met 

de TSO-coördinator, met de TSO-vrijwilligers, met het bestuur van Esprit Scholen en met de MR. Om 

meerdere redenen hebben wij met elkaar besloten dat het voortzetten van een continurooster voor het 

gehele schooljaar 2020-2021 de beste keuze is: 

 

● Het coronavirus kan weer oplaaien, wat kan betekenen dat we verplicht worden weer een 

continurooster te gaan draaien; 

● Het TSO-team bestaat grotendeels uit mensen die binnen de risicogroep vallen, wat betekent 

dat een deel van de vrijwilligers niet kan werken en er dus te weinig TSO-medewerkers zijn; 

● De TSO-coördinator heeft besloten om met vervroegd pensioen te gaan, wat betekent dat bij 

het heropstarten van de TSO er met spoed een sollicitatieprocedure opgezet zou moeten worden; 

● Het huidige continurooster geeft rust bij zowel de kinderen als de leerkrachten; vanuit het team 

is de wens het continurooster voor dit moment aan te houden. 
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In het komend schooljaar willen wij een weloverwogen keuze gaan maken of we terug gaan naar de 

oorspronkelijke schooltijden met een lunchpauze waarbij kinderen naar huis gaan of naar de TSO of dat 

we definitief een continurooster gaan invoeren. Hiervoor zal onder andere een enquête onder ouders 

en personeel worden gehouden.  

 

Het continurooster dat wij vanaf 17 augustus gaan draaien, ziet er als volgt uit: 

 

 starttijd eindtijd 

maandag 08.25 uur 14.15 uur 

dinsdag 08.25 uur 14.15 uur 

woensdag 08.25 uur 12.30 uur 

donderdag 08.25 uur 14.15 uur 

vrijdag 08.25 uur 14.15 uur 

 

De ouders van de kinderen van midden- en bovenbouw brengen hun kind na de zomervakantie, net als 

nu, tot het hek van het plein. De kinderen komen tussen 08.15 uur en 08.25 uur zelfstandig via de 

buitentrap binnen.  

 

De onderbouwkinderen worden ook na de vakantie nog bij het hek op het achterplein gebracht. De 

onderbouwleerkrachten vangen de kinderen van hun groep op een vaste plek op het onderbouwplein 

op en gaan gezamenlijk naar de klas. In verband met de afstand die volwassenen tot elkaar moeten 

houden zal er voor de onderbouwgroepen nog een breng- en haalrooster van toepassing zijn, waarbij 

de tijden tussen de groepen vijf minuten uit elkaar liggen. Het schema voor de onderbouwgroepen ziet 

er als volgt uit: 

 

 starttijd eindtijd 

AOB 08.20 uur 14.10 uur 

BOB 08.25 uur 14.15 uur 

COB 08.30 uur 14.20 uur 

 

 

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Baile van der Plas 


