
CBS Het Kompas, 29 april 2020 
 
Beste ouders, 
 
Hierbij het vervolg op mijn bericht van van donderdag 23 april jl.  
Vanaf maandag 11 mei a.s. morgen de basisscholen weer open, zij het nog niet volledig. 
 
Keus voor model met 2 shifts per dag 
Scholen hebben de keus tussen een continurooster (5-gelijke dagen model) en een rooster 
met 2 shifts per dag (de helft van de school komt 's morgens en de andere helft komt 's 
middags). 
Twee dagen nadat bovenstaand bericht met Nederland gecommuniceerd was, kwam 
minister Slob met de reactie dat het model met 2 shifts per dag toch eigenlijk niet de 
bedoeling was. 
Het model met 2 shifts per dag  is echter wel toegestaan, wordt door diverse basisscholen in 
het land gekozen, en is ook de keus van ons team. 
De MR heeft hiervoor advies gegeven en instemming verleend, zoals wettelijk 
voorgeschreven. 
 
Waarom deze keus? 
Overigens hebben beide modellen hun voor- en nadelen en met beide modellen is goed te 
werken. 
Wij hebben na uitvoerig overleg gekozen voor het model met 2 shifts per dag, omdat we het 
in deze fase enorm belangrijk vinden dat álle leerlingen élke dag een dagdeel 'live' contact 
hebben met hun juf en met hun klasgenoten. 
De afgelopen 8 weken hebben we elkaar niet ontmoet en we vinden het van wezenlijk 
belang dat dit weer dagelijks gaat gebeuren. 
Het zal nog niet helemaal zijn zoals we het gewend waren, maar toch een mooie stap in de 
goede richting. 
Daarnaast hebben we andere redenen voor onze keus, maar dit is wel de belangrijkste. 
 
Lestijden 
De lestijden worden tijdelijk aangepast. 
De morgenshift is van 08.30 tot 11.30 uur, de middagshift is van 12.30 tot 15.30 uur. 
Per week loopt de hoeveelheid uren per shift niet helemaal gelijk (immers, de onderbouw 
heeft op woensdag en vrijdag 's middags vrij), maar opgeteld over 3 weken ontloopt het 
elkaar nauwelijks. 
 
Groepen 
De indeling wordt per week gemaakt. 
De ene week gaat startgroep/groep 1, 3, 5, 7 's morgens naar school en groep 2, 4, 6, 8 's 
middags. 
De andere week doen we het andersom. 
's Morgens naar school en 's middags vrij is al bekend van onze normale woensdagen (en 
voor startgroep t/m groep 4 ook wat betreft de vrijdagen). 
's Morgens vrij en 's middags naar school is wel een nieuw fenomeen voor ons. 



Misschien even wennen en niet in elk opzicht ideaal, maar als het goed is duurt deze situatie 
ongeveer 3 weken. 
We hopen dat daarna de school weer helemaal open mag, maar .... dat is nog even 
afwachten. 
 
Lesinhoud 
We concentreren ons in de komende weken op de hoofdvakken: rekenen, lezen (technisch 
en begrijpend) en taal (incl. spelling). 
Bijbelse geschiedenis en De Vreedzame School komen eveneens dagelijks aan de orde. 
 
Protocol voor organisatie, veiligheid en hygiëne 
U begrijpt dat 'het weer naar school gaan' de eerste tijd vergezeld zal gaan van vele 
voorschriften m.b.t. de veiligheid. 
Hiervoor heb ik een protocol opgesteld; de concept-versie is nu ter bespreking in het team. 
A.s. vrijdag 1 mei hoop ik u dit protocol te mailen. 
U leest daarin precies wanneer de groep van uw kind(eren) op school verwacht wordt, welke 
maatregelen de school treft voor veiligheid en hygiëne, wat er van uw kind verwacht wordt 
en wat er van u verwacht wordt. 
 
Informatie 
Ik besef dat ik u een hele lap tekst stuur, maar in deze tijd ontkomen we niet aan het 
uitwisselen van veel informatie. 
Het is belangrijk dat dingen duidelijk zijn en dat informatie compleet is. 
Dat is altijd van belang, maar nu zeker! 
 
Heeft u vragen? 
Uiteraard mag u ze altijd stellen, maar het lijkt mij wel handig als u daarmee even wacht 
totdat u ons opstartprotocol ontvangen heeft (a.s. vrijdag).  
Daarin staat echt (bijna) alles wat u weten wilt, denk ik. 
 
Hopende u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
G.A. (Gea) Geneugelijk 
 (directeur) 
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