
 

 

Routekaart Jenaplanschool De Kwakel 

 
Als school volgen wij de maatregelen die het kabinet aankondigt na adviezen van het Outbreak Management Team. 
Sinds de heropening van de scholen in maart en de heropening van de BSO’s is er over het primair onderwijs nauwelijks 
nog berichtgeving geweest en blijven de maatregelen en adviezen zoals ze zijn. Toch zien we dat er steeds meer 
versoepelingen komen en wij hebben gemeend om ook voor de school een soort routekaart te ontwikkelen op weg 
naar normaal. 
Net als bij de maatregelen die genomen worden door het kabinet, bouwen ook wij een zogenaamde pauzeknop in, 
zodat we snel kunnen reageren als de situatie het toelaat of de ontwikkelingen zodanig zijn dat juist niet versoepeld kan 
worden. 

Hieronder de stappen die wij graag willen zetten richting normaal. 

Stap 1 (31 mei) 

1. De begin- en eindtijden van 
school gaan terug naar 
normaal (de pauzetijden 
tussen de middag blijven zoals 
ze nu zijn) 

2. Kinderen van de bovenbouw 
hoeven in de school niet meer 
persé mondkapjes op 

3. We maken nieuwe cohorten 
op bouwniveau, dus niet 
meer per groep 

4. Externe professionals mogen 
weer de school in 

5. De schoolbibliotheek gaat 
weer open 

6. Kinderen die komen wennen 
mogen door ouders naar 
binnen worden gebracht 
(ouders dragen een 
mondkapje) 

7. Werkplekken in de gang en 
aula mogen weer worden 
gebruikt 

8. Oefenen van de musical zoals 
voor Corona 

9. “Speelgoedochtend” kan 
weer plaatsvinden 

 

Stap 2 (21 juni) 

1. In de bouw kan een 
weeksluiting IPC worden 
georganiseerd 

2. De doordraaiochtend aan het 
eind van het schooljaar is 
mogelijk 

3. De juffen/meesterdag kan 
plaatsvinden 

4. De geplande uitjes naar De 
Kievit (onder- en 
middenbouw) en de Windas 
(bovenbouw) gaan door. 

5. Het aftellen naar de vakantie 
vindt op school per bouw 
plaats. Ouders blijven buiten 
het hek (meer info volgt later) 

6. De musical van de 
bovenbouw gaat door zoals 
gebruikelijk voor Corona 
(meer info volgt) 

 

 

 

 

 

Stap 3 (begin nieuw schooljaar) 

1. Traktaties hoeven niet meer 
voorverpakt te zijn 

2. Weekopening- en 
weeksluitingen vinden plaats 
zoals voorheen 

3. Ouders van de onder- en 
middenbouw mogen hun 
kinderen weer naar binnen 
brengen 

4. Ouders zijn weer welkom bij 
de verjaardagsviering van hun 
kind 

 

 

 


