
 

Maatregelen Ruitenbeekschool 

 

Gespreide begin en eindtijd 

Leerkrachten zijn voor schooltijd in hun eigen lokaal. Bij aankomst op school 

gaan leerlingen meteen naar binnen naar hun eigen lokaal. 

De leerlingen en ouders van de groep 0/1 komen aan de achterzijde binnen. 

Ouders mogen meteen via de ingang aan de voorzijde het gebouw weer verlaten. 

De leerlingen van groep 7/8 komen binnen via de nooduitgang van het lokaal van 

groep 7/8 en verlaten daar ook weer het lokaal. 

In de klas komt een pompje met desinfectiemiddel zodat de leerlingen bij 

binnenkomst en vertrek hun handen desinfecteren. 

Bij het verlaten van de school wordt gewacht tot de groep die ervoor  zit naar 

buiten is (in pauzes en na schooltijd). 

 

Gespreide morgenpauze 

Pauze groep 3/4 en 5 10.15-10-30   

Plein verdeeld in twee gebieden:  

- Gymzaal-pannaveld  

- Pipowagen-klimtoestel 

Per week wordt er gewisseld van speelgedeelte. 

Week 6 

Groep 3/4 Pannaveld, plein voor gymzaal 

Groep 5 Plein naast pannaveld, pipowagen en speeltoestel 

 

Week 7 

Groep 3/4 Plein naast pannaveld, pipowagen en speeltoestel 

Groep 5 Pannaveld, plein voor gymzaal 



 

 

 

Pauze voor groep 6, 7 en 8 10.40-10.55  

Gezamenlijk gebruik plein (deze groepen hebben binnen ook intensief contact 

met elkaar binnen school). 

 

Gespreide middagpauze 

Groep 1 en 2 

Er is een rooster welke groep waar gaat spelen na het eten: op het plein of in het 

speeltuintje.  

Overblijfmoeders: één in het speeltuintje en één op het plein.  

 

Groep 3-5 

12.00-12.30 eten (binnen blijven) 

12.30-13.00 buiten spelen (één moeder pleinwacht) 

 

Groep 6-8 

11.45-12.25 buiten spelen (één moeder pleinwacht) 

12.25-12.45 eten 

Les begint weer om 12.45 uur 

 

Ouders/derden 

In principe komen ouders niet in school. Bij het brengen en halen van de 

kinderen wordt afstand houden en is het dringend advies een mondkapje te 

dragen. 

Mocht het toch noodzakelijk zijn om in school te komen dan dient u bij 

binnenkomst uw handen te desinfecteren en een mondkapje te dragen. 

Het Tutorlezen vervalt tot de voorjaarsvakantie. Daarna bepalen we nader of we 

het weer opstarten. 



 

 

 

Het pleinwachtrooster blijft van kracht. Op beide pleinen zijn twee moeders 

ingepland. Bij de kleuters kan één moeder in het speeltuintje oppassen en de 

andere moeder op het kleuterplein. 

Op het plein van de groepen 3-8 is één moeder aan de beurt van 11.45 uur -12.25 

uur en de andere moeder van 12.30 uur tot 13.00 uur. Het lijkt mij het handigst 

als de moeders die aan de beurt zijn onderling afstemmen wie welke pleinwacht 

op zich neemt. Bij problemen kunt u contact opnemen met juf De Ruiter (ruiter@ 

ruitenbeekschool.nl).  

 

Leerlingen 

Leerlingen desinfecteren hun handen bij binnenkomst en verlaten school. 

Groep 7/8 komt niet in de gangen, daarom is er geen noodzaak mondkapjes te 

dragen. 

We handhaven in de lokalen de tafelgroepjes. Het werken in tweetallen in de 

bovenbouw heeft geen toegevoegde waarde omdat de leerlingen ook dan dicht bij 

elkaar zitten. 

In lagere groepen wordt geadviseerd in groepjes te werken. De huidige werkwijze 

kan dus gehandhaafd blijven.  

 

Leerkrachten 

Er zijn voorlopig geen gezamenlijke activiteiten.  

- Weekopeningen en –sluitingen vervallen tot de Voorjaarsvakantie 

- De personeelskamer is niet geschikt om met elkaar koffie te drinken of te 

lunchen. Dat kan beter in het eigen lokaal gebeuren.  

Overlegmomenten vinden plaats via teams. 

Iedereen blijft zoveel mogelijk in het eigen lokaal zodat onderlinge contacten 

zoveel mogelijk beperkt blijven. 

Voor leerkrachten geldt de mogelijkheid om met voorrang getest te worden. 

Binnenkort bestaat de mogelijkheid tot een sneltest.  

 



 

 

 

Quarantaine 

Bij een besmetting gaat de hele klas vijf dagen in quarantaine. Bij een negatieve 

test kunnen kinderen na vijf dagen weer naar school komen. Als er niet getest 

wordt, moet het kind nog vijf dagen in quarantaine blijven. De leerlingen die 

thuis zitten krijgen een huiswerkpakket mee naar huis waar ze zelfstandig aan 

kunnen werken. 

 

Schoonmaak 

Toiletten worden tussen de middag extra schoongemaakt zoals dat vorig jaar ook 

al gebeurde. 

 

Overige zaken 

Studiemiddag 

De studiemiddag van dinsdag 16 februari zal worden verzet. Deze middag hebben 

de leerlingen gewoon school. 

 

Zingen 

Het zingen wordt in kerken ontraden. Aangezien kinderen ook meer besmettelijk 

lijken dan aanvankelijk gedacht, laten we het zingen voorlopig achterwege. 

 

Gym 

Normaal gesproken zijn er bij het omkleden twee groepen in de kleedkamers. Dat 

gaan we nu anders doen. Groepen mogen niet tegelijk in de kleedkamer zijn. Als 

de ene groep is vertrokken naar de klas, komt de volgende groep naar gym. De 

leerkracht die gym geeft haalt de volgende groep op. 

Bibliotheek 

De uitleen van boeken uit de schoolbibliotheek wordt nog niet opgestart. 

De bibliotheek bus komt voorlopig niet. 


