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Schooldag 
08.30-08.45u Inloopmoment 
11.55u  Ophaalmoment leerlingen die thuis lunchen 
13.00-13.15u Inloopmoment voor leerlingen die thuis lunchen 
15.30u  Ophaalmoment 
 
Inloop, brengen (08.30-08.45u én 13.00-13.15u (thuislunch) 
➢ Inloop is tussen 08.30-08.45u 
➢ Op het schoolplein komen dus géén ouders of andere volwassenen buiten het Team Zandberg. Enkel bij de 

route naar de hoofdingang (Kerklaan) kan één ouder of andere volwassenen met hun groep 1-4 kind(eren) 
meelopen tot het schoolpleinhek. 

➢ Entree tot het schoolplein: 
Groep 1-4 Ingang Kerklaan via ‘kiss-walk zone’, 

leerlingen groep 4 die zelfstandig naar huis gaan plaatsen hun fiets op het schoolplein 

Groep 5-6 Ingang alléén voor leerlingen historisch Zandberglaantje, fietsenstalling op het schoolplein 
Groep 7-8 Ingang alléén voor leerlingen via achterplein, fietsenstalling op het achterplein 

➢ Ingang tot het schoolgebouw: 
Groep 1-2 Hoofdingang 
Groep 3-5 Middelste ingang (leerlingen groep 4 die zelfstandig naar huis gaan plaatsen hun fiets op het schoolplein) 

Groep 6-8 Zij-ingang 
 
Thuislunch 
De pauze eindigt op 13.00u en na de schoolbel gaat iedere leerling die TSO heeft direct naar binnen. Aansluitend 
kunnen de leerlingen naar binnen die thuis lunchen en dan gebracht worden. Dit gaat zoals tijdens de inloop.  
 
Uitloop, ophalen (11.55u (thuislunch) én 15.30u) 
➢ Uitloop is vanaf 15.30u 
➢ Bij het ophalen komen enkel ouders met kind(eren) in groep 1-2 en/of 3 op het schoolplein (via Kerklaan) 
➢ Bij beide andere uitgangen, vanaf groep 4, verlaten de leerlingen zelfstandig het schoolplein. Groep 4-5-6 via 

het historisch Zandberglaantje en groep 7-8 via het achterplein 
 
Ophalen groep 1-2 en/of 3: 
Ouders van de groepen 1-3 mogen bij het ophalen op het schoolplein hun kind(eren) ophalen. 
Hierbij gelden de volgende afspraken: 
➢ Er mag één ouder of andere volwassenen per gezin op het schoolplein, route via Kerklaan; 
➢ Ouder of andere volwassenen neemt plaats in een rij achter de pylon van de leerkracht van uw kind; 
➢ Ouder of andere volwassenen zorgen in de ‘klassenrij’ zelf voor de onderlinge 1,5m afstand. 
 
Heeft u naast uw kind(eren) in groep 1-3 ook kinderen in hogere groepen en vindt u dat u samen naar huis moet? 
Dan spreekt u zelf met uw oudere kind(eren) af dat uw kind(eren) naar de plek komt van uw kind uit groep 1-3. 
Dus op het schoolplein aan de voorzijde. U mag uw kind 4-8 niet op andere delen van het schoolplein ophalen. 
 
Extra aandacht tijdens het brengen en ophalen 
Wij blijven vragen om met slechts één ouder of één andere volwassen uw kind(eren) te brengen en te halen. En 
verder om géén (sociale) gesprekken met ons als team of met andere ouders/verzorgers te voeren in de buurt 
van de school. Ook de overleggen over het ‘afspreken’ graag buiten het schoolplein laten plaatsvinden.  
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Nieuwe leerlingen 
Nieuwe leerlingen groep 1-2 komen vanaf 08.45u op afspraak met de leerkracht. Ouders mogen dan kort mee 
naar binnen. Bij meerdere nieuwe leerlingen spreekt de leerkracht verschillende tijden af om er voor te zorgen 
dat er altijd slechts één oudergezin in de betreffende groep is. 
 
Aandacht door de leerkracht richting leerlingen: 
o Was regelmatig je handen; 
o Niezen en hoesten doe je in je elleboog; 
o Ben je niet lekker, zeg het tegen de juf/meester; 
o Chromebooks worden na gebruik direct schoongemaakt; 
o Tafels worden elke dag schoongemaakt. 
 
Extra afspraken Team Zandberg: 
➢ Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5m afstand worden bewaard; 
➢ Overleg tussen medewerkers vinden waar mogelijk digitaal plaats. 
 
Ziek melden 
Het is belangrijk dat leerlingen tijdig (vóór 08.30u) telefonisch ziek worden gemeld. 
Bij de afmelding moet worden doorgegeven waarom de leerlingen niet naar school komt: 

- Ziek; 
- Blijft thuis i.v.m. RIVM richtlijnen (zie brief INOS): 

De administratie zet de melding in Parnassys en geeft de afwezigheid door aan de groepsleerkracht(en). 
 
Leerplichtambtenaar 
Wanneer we niet duidelijk hebben waarom een leerling thuis is, wordt er contact opgenomen met 
ouders/verzorgers. Indien nodig zijn wij verplicht het contact te leggen met de leerplichtambtenaar.  
 
Ziek tijdens de schooldag 
Voor een leerling die tijdens de schooldag ziek wordt of klachten krijgt, al dan niet volgens de richtlijnen van het 
RIVM (zie brief INOS), doorlopen we de volgende routing: 

1. Groepsleerkracht signaleert; 
2. Groepsleerkracht schakelt MT-lid in; 
3. MT-lid neemt besluit. Bij besluit ‘ziek naar huis’ registreert groepsleerkracht dit in ParnasSys; 
4. School neemt contact op met ouders en maakt afspraak over verwachte ophaaltijd; 
5. Ouder belt bij aankomst school terug; 
6. Ouder wacht bij het schoolpleinhek hoofdingang (Kerklaan); 
7. Leerling wordt naar ouder bij schoolpleinhek gebracht; 
Bij RIVM richtlijn klachten blijft de leerling thuis tot minimaal 24 uur klachtenvrij te zijn geweest.  

 
VSO/TSO/NSO  
Alle vormen van opvang lopen direct via de kinderopvangorganisaties. 
Zo ook de TSO lunch via Kober. De TSO stopt om 13.00u. 
De ophaalplaats voor de NSO is via het historisch Zandberglaantje in het gebied achter het pannaveld. 
De ophaalplaats voor externe NSO organisaties is op het schoolplein naast de hoofdingang. 


