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Geachte dames en heren, 
Heropening scholen! 
Nu de minister-president gisteren zijn mededelingen heeft gedaan, bericht ik u over hoe de 
Rotterdamse Schoolvereniging invulling geeft aan de ‘versoepeling’ van de maatregelen die waren 
getroffen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Vandaag is er uitvoerig overleg 
geweest met de directieleden, de interne begeleiders en de bouwcoördinatoren van de beide 
vestigingen. Ook is er spoedoverleg met de leden van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad geweest. De leden van de beide medezeggenschapsraden ondersteunen de 
hoofdlijnen van het opgestelde plan. 
Het navolgende is van belang. 
De scholen van de Rotterdamse Schoolvereniging gaan vanaf maandag 11 mei, na de oranjevakantie, 
voor de leerlingen beperkt open. 
De leerlingen worden onderwezen in voor de helft bezette groepen. Er is op onze scholen geen 
fysieke mogelijkheid en ook geen personeel om alle leerlingen elke dag in ‘verdeelde’ groepen te laten 
verschijnen. De leerlingen komen vanaf 11 mei om de dag. De groepen op RSV-Noord en -Zuid zijn 
intussen in tweeën verdeeld. In ieder geval zo, dat broertjes en zusjes in verschillende groepen op 
dezelfde dagen schoolgaan, dat leek ons voor de ouders in ieder geval wenselijk en praktisch. De 
bekende opvangkinderen worden desgewenst elke dag toegelaten. Deze opvangkinderen volgen de 
ene dag de reguliere les en de andere dag maken zij op school het thuiswerk. 
De ene helft van een klas komt naar school op 
maandag, woensdag, vrijdag, dinsdag, donderdag, maandag, enz. 
De andere helft op 
dinsdag, donderdag, maandag, woensdag, vrijdag, dinsdag, enz. 
U verneemt nog of uw kind behoort tot de ‘ene helft’ of de ‘andere helft’. Op de dagen dat de 
leerlingen op school komen, wordt lesgegeven, worden thuislessen voor de volgende schooldag 
opgegeven/voorbereid en worden de gedane/gemaakte thuislessen geëvalueerd. Materialen kunnen 
worden meegegeven naar huis om gemakkelijker met het thuiswerk aan de slag te kunnen gaan. Op 
maandag 11 mei is er voor de ‘andere helft’ geen thuiswerk 
Het werken met en communiceren via Google Meet en Google Drive ten behoeve van thuisonderwijs 
is na de oranjevakantie niet meer mogelijk. 
De schooltijden blijven ongewijzigd van kracht, met dien verstande dat er tijdelijk in de groepen 7 en 
8 niet tot half vier wordt doorgewerkt; de wachtklassen worden tot nader order geannuleerd, alsmede 
andere naschoolse activiteiten, voor zover dat nog van toepassing is (schaken bijvoorbeeld). 
De deuren van de scholen gaan tijdelijk om 8.30 uur open. De leerlingen van de groepen 3 tot en met 
8 kunnen dan, meer dan normaal, gedoseerd binnen komen. De kleutergroepen worden voor 8.45 uur 
op RSV-Noord tussen ‘het muurtje’ en de schooldeur door de lerares verzameld en opgehaald. Op 
Zuid gaan de kleuters via ‘de zijpoort’ naar het kleuterplein, alwaar de lerares de leerlingen verzamelt 
en ophaalt. 
Na binnenkomst in de klas, geldt voor alle leerlingen: handen wassen. Vòòr vertrek uit de klas geldt 
ook: handen wassen. Kleuterklassen worden door de leraressen naar buiten gebracht, ook eerst 
handen wassen in de klas. Voor en na de pauzes geldt een vergelijkbaar ritueel. Onder meer de 
deurknoppen, kranen, fonteinen enz. worden gedurende de dag door de conciërges extra 
gedesinfecteerd. Iedereen zal begrijpen dat kinderen die ziek zijn, snotterig zijn, enz. samen met 
broers en zussen moeten worden afgemeld op school. Ook als andere gezinsleden grieperig zijn, 
houdt u uw kind(eren) thuis. 
We vragen de ouders heel nadrukkelijk buiten de schoolgebouwen te blijven. ’s Ochtends op het plein 
blijven de ouders achter het muurtje (Noord) of komen niet door het hek (Zuid). We wijzen de ouders 
erop dat rond de schoolterreinen anderhalve meter afstand in acht dient te worden genomen. We 



benadrukken dat leerlingen en ouders niet onnodig lang op de terreinen van en rond de school blijven 
staan. 
Personeel neemt afstand tot elkaar, ook in de personeelskamers. 
De schoolfotografie wordt, indien mogelijk, uitgesteld of anders geannuleerd. 
Schoolreizen en werkreizen, kunnen waarschijnlijk niet doorgaan; daarover wordt later definitief een 
besluit verwacht. 
Het vakantierooster en extra vrije dagen (groepen 1 tot en met 4) voor leerlingen blijven van kracht; 
het vakantieverlof voor het personeel ook. 
We hebben gemerkt dat u allen fantastisch meewerkt aan bijvoorbeeld het uitvoeren van het 
thuisonderwijs. Daarvoor willen we veel dank uitspreken. Ook na 11 mei zal nog een en ander van u 
worden verwacht. Ik vertrouw erop dat we op u kunnen blijven rekenen. Wij zijn blij dat de school weer 
open mag en kan. En dat we uw kinderen weer kunnen ontvangen als leerling. We hebben hen 
gemist. Hopelijk binnenkort kunnen alle leerlingen weer elke dag naar school. 
Voor eventuele vragen houd ik mij beschikbaar. 
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar. 
Met een vriendelijke groet, 
P.O. Severin, directeur.  

 


