
 

 

Beste ouders en verzorgers van de Ichthusschool, 

Begin vorige week overlegden wij als managementteam over de rapportengesprekken. Op dat moment 

dachten wij deze allemaal telefonisch te gaan houden komende week. Afgelopen vrijdag deelde het 

kabinet het 3e protocol voor het basisonderwijs. Hierin staat letterlijk: `Oudergesprekken kunnen in de 

school plaatsvinden met het strikt toepassen van triage en 1.5 meter afstand`. Er staat ook bij dat scholen 

om praktische redenen kunnen kiezen om eventuele verruimingen pas bij de start van het nieuwe 

schooljaar in te laten gaan. Dit protocol is vervolgens gedeeld met alle personeelsleden en de MR. 

Vanmorgen hebben we hier met elkaar over gesproken. 

 

Zoals u weet zitten er een aantal collega`s in de risicogroep. Ook enkele ouders zitten in de risicogroep. We 

willen geen onnodige risico`s nemen en iedereen moet zich er comfortabel bij voelen. Het is me nl. nogal 

wat: Nu blijven alle ouders buiten de hekken van het schoolplein en dan komen opeens van 160 gezinnen 

ouders de school in. Het contrast is dan erg groot. Toch hebben we met het hele team een besluit 

genomen. Hieronder vindt u puntsgewijs de uitwerking: 

 Alle ouders van de kinderen van groep 1-2 zijn begin deze week al ingedeeld. Deze planning blijft 
zo. 

 Alle ouders van de kinderen van groep 3-6 krijgen vandaag de mogelijkheid om zich in te schrijven 
via Parro voor een gesprek van 10 minuten. Deze gesprekken vinden volgende week maandag-, 
dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag plaats tussen 14.30-15.30 uur. Ook `s avonds zijn er 
gesprekken mogelijk. Deze zijn op dinsdag en donderdagavond tussen 19.00-20.00 uur. Graag 
verspreiden we de gesprekken zoveel mogelijk over de hele week. Onze voorkeur gaat uit naar de 
middagen.  

 Collega`s en ouders maken zelf de keuze of ze een gesprek face to face aangaan of telefonisch. Als u 
liever een gesprek telefonisch wilt, dan schrijft u zich in voor een tijd via Parro en stuurt u 
vervolgens een mail naar de leerkracht van uw kind waarin u aangeeft dat u dat telefonisch wilt. 
Doet u dit laatste niet dan gaat de leerkracht er vanuit dat u langskomt voor een gesprek. Als het 
gesprek telefonisch gehouden wordt, dan belt de leerkracht de ouder op. Iedere ouder van groep 3-
6 geeft in Parro dus een tijd aan. 

 We houden eenrichtingverkeer aan in de school. Alle ouders nemen de kleuteringang en gaan er via 
de hoofdingang weer uit, behalve de ouders van de Zeepaardgroep en de Goudvisgroep. Zij komen 
via de zijkant van de school het lokaal binnen en gaan de kortste route via de kleuteringang weer 
naar buiten. 

 Zou u stipt op tijd willen komen? Zo voorkomen we ophopingen in de gangen. 
 Er zal deze keer niet de mogelijkheid zijn om de schriften in te zien. Dit zorgt voor extra lange 

drukte in de school. Tevens heeft u de schriften in de coronatijd thuis kunnen bekijken en krijgen 
alle kinderen in de laatste schoolweek alle schriften mee naar huis. 

 Juf Harriet en juf Elma zullen de gesprekken in de werkkamer van de onderwijsassistenten houden. 
Dit is het kamertje naast de directiekamer. Juf Eline en juf Esther zullen de gesprekken in de 
personeelskamer houden. Zo wordt het minder druk in beide halletjes. Ouders van deze groepen 
komen ook binnen via de kleuteringang en gaan er via de hoofdingang weer uit. 

 De kinderen van groep 7 krijgen hun voorlopig VO advies. Zij mogen als enige ook bij de gesprekken 
aanwezig zijn. Zij krijgen een aparte uitnodiging voor de gesprekken via de leerkracht. Deze 
gesprekken zullen ook voor een gedeelte in de laatste schoolweek gepland gaan worden. 

 Voor de ouders van de kinderen van groep 8 zijn er geen gesprekken gepland. 
 In elke klas zijn dettol doekjes, zodat u na vertrek zelf de deurklinken e.d. schoon kunt maken. Ook 

bij binnenkomst staat er een desinfecterend middel klaar om uw handen te ontsmetten. 



 U wordt gevraagd 1.5 meter afstand te houden tussen andere volwassenen. Heeft u of iemand in 
uw gezin klachten, dan wordt het gesprek telefonisch gehouden. 

 We gaan er deze keer vanuit dat er maximaal 1 ouder per gezin komt, zodat grote drukte in school 
vermeden wordt. 

 Met nadruk wil ik aangeven dat u zich niet verplicht moet voelen om te komen. Het gesprek kan 
ook heel goed telefonisch plaatsvinden.  

 Parro zal vandaag na 17.00 uur opengezet worden voor de ouders van groep 3-6. 
 
 
 

Verder zijn er nog een aantal andere verruimende maatregelen n.a.v. het kabinetsbesluit van 24-6-`20: 

- We laten de kinderen weer door elkaar buitenspelen op het schoolplein, zoals voor de corona 
uitbraak. Dit doen we volgens het `oude` rooster. De 3 groepen 1-2 spelen dus gescheiden buiten 
van groep 3-8. 

- Ouders mogen weer op het plein komen, maar blijven bij het halen en brengen wel buiten de 
school. De ouders van de Zeepaardgroep en de Goudvisgroep stellen zich op aan de zijkant van de 
school, zodat er spreiding van ouders komt. 

- Kinderen worden bij dezelfde ingangen van de school afgezet, zoals na de meivakantie gedaan 
wordt. De leerkrachten van groep 1-2 zullen daar rond 8.15 uur aanwezig zijn. 

- De gymlessen worden tot aan de zomervakantie nog niet in de gymzaal gegeven. 
 

 

Hieronder volgen de thuisblijfregels voor leerlingen, zoals opgesteld in het protocol door het kabinet: 

 

Graag even door scrollen naar de volgende pagina. 



 


