
17 maart 2020 
Aangepaste instructie binnengaan school om werk/Chromebook op te halen 

We gaan van het volgende uit:  

1. Binnenkomen (via de ingang aan de kant van de sporthal) 
2. Handen desinfecteren 
3. Spullen ophalen in de klas 
4. School verlaten (ook via de ingang aan de kant van de sporthal) 

We willen de toegang tot de school beperken. Per leerling mag 1 persoon de school binnen. Een leerling mag 
zelfstandig naar school komen onder verantwoordelijkheid van ouders. Als iemand anders het werk of de 
Chromebook op komt halen graag even een bericht via Parro aan de leerkracht.  

Instructies binnenkomst: 

- Maximaal 5 personen mogen de school binnenkomen (ingang aan de kant van de sporthal) 
- Wachten kan buiten voor de deur, sta niet in groepen bij elkaar en houdt 1,5 meter afstand 
- Als iemand naar buiten gaat mag een volgende persoon naar binnen 
- Bij binnenkomst handen desinfecteren en eventueel drogen met een doekje (staat klaar op tafel) 
- Graag de instructies van het personeel opvolgen. 

Ouders met meerdere kinderen op school, mogen kiezen tijdens welk inloopmoment ze komen. Kies hiervoor 
het tijdslot van een van de kinderen. Het is dus niet nodig om bij meerdere kinderen op verschillende 
momenten op school te komen.  

Leerlingen van groep 1 / 2 krijgen werk/oefeningen mee op papier en via Parro. Leerlingen van groep 3 krijgen 
werkboeken mee en werk via mail en/of Parro en leerlingen van groep 4 t/m 8 krijgen digitaal werk via Parro of 
via Microsoft Teams.  

Aandachtspunten werk ophalen:  

- Bekijk in Parro van tevoren of de leerkracht aanvullende instructies heeft gegeven. 
- In de klas kunnen alle spullen zelf gepakt worden. 
- Er is geen tijd en ruimte voor vragen en/of een gesprek met personeel van de school, eventuele 

gesprekken of vragen kunnen op een later moment via mail of Parro. 
- Graag het gebouw op een rustige manier via de kortste weg verlaten via de ingang aan de kant van de 

sporthal. 

Het bovenstaande gaat in tegen de manier waarop we in een normale situatie met mensen om willen gaan. We 
vertrouwen erop dat u dit in de huidige situatie respecteert en begrijpt. Als iedereen zich netjes aan de 
instructies houdt, verloopt alles veilig en soepel. 

Communicatie over het werk loopt via Parro met de eigen leerkracht. Wilt u hierbij rekening houden met de 
reguliere werkdagen van de leerkracht? Collega’s zijn tijdens schooltijden (8:30 - 14:00 uur) bereikbaar voor 
vragen. Leerlingen van groep 4 t/m 8 worden door de leerkracht uitgenodigd binnen het programma Teams 
van Microsoft om deel te nemen aan een groep. Later op de dag volgt er nog een instructie voor het gebruik 
van het programma Teams. Er kan zo gebruik worden gemaakt van de chatfunctie, videochat en klaargezette 
planningen en werkbladen kunnen zo gedeeld worden.  

Chromebooks worden alleen meegegeven indien de gebruikersovereenkomst is voorzien in van een 
handtekening van een ouder. Dit mag digitaal via de mail naar info@hendrik-boogaard.nl U kunt in de mail 
aangeven dat u akkoord gaat met de voorwaarden. Tijdens het ophalen van de Chromebook kan de 
gebruikersovereenkomst ook worden voorzien van een handtekening. Let op! In dit geval moet er een ouder 
aanwezig zijn.  



 

Rooster ophalen werkpakketten en/of Chromebooks  
 

Woensdag 18 maart 2020  
 
Groep  leerkracht  tijdvak  
Groep 1 / 2 A   Petra  9:00 uur - 9:30 uur  
Groep 1 / 2 B  Marjolein / Wilma  9:30 uur - 10:00 uur  
Groep 2 /3 C  Anne / Sissy / Shirley  10:00 uur - 10:30 uur  
Groep 2 /3 D  Cecile / Judith  10:30 uur - 11:00 uur  
Groep 4/ 5 B  Twan / Lara  11:00 uur - 11:30 uur  
Groep 4/ 5 C  Meike /Chantal / Natasja  11:30 uur - 12:00 uur  
Groep 5/6  Yoran  12:00 uur  - 12:30 uur  
Groep 6/7  Paula / Christine  12:30 uur - 13:00 uur  
Groep 7  Stephanie / Esmee  13:00 uur - 13:30 uur  
Groep 8  Yolanda / Martine  13:30 uur  - 14:00 uur  

 

 


