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Jaarafsluiting groep 8 
 
 

Jaarafsluiting groep 8: anders maar niet minder! 
Door de Corona maatregelen op Movare scholen kunnen veel activiteiten die normaal aan het einde van het 
schooljaar plaats zouden vinden niet georganiseerd worden. Waar het bijvoorbeeld gaat om schoolreisjes en 
sportdagen is dat vervelend, maar de kinderen van de groepen 1 tot en met 7 krijgen in ieder geval komend 
schooljaar opnieuw de kans om van deze activiteiten te genieten. Voor de groepen 8 ligt dit anders. Het 
schoolkamp en de eindmusical kunnen niet plaatsvinden en na de zomervakantie waaieren de kinderen uit naar 
het voortgezet onderwijs. Wat mag er nou wel en wat kan er op dit moment helaas niet? Met deze notitie willen 
wij duidelijkheid bieden over die vragen. Wij proberen het speelveld aan te geven waarbinnen je als leerkracht 
van groep 8 keuzes kunt maken en waar dat kan geven we voorbeelden. Wij hebben deze notitie afgestemd met 
de GGD en hopen dat onze groepen 8 hun basisschooltijd met deze tips op een mooie manier af zullen sluiten. 
 

Een aantal spelregels 
De spelregels voor het organiseren van activiteiten voor groep 8 sluiten nauw aan bij de afspraken die sinds de 
herstart van onze scholen gelden. Deze spelregels zijn bedoeld om het risico op besmetting zo klein mogelijk te 
maken, zowel voor leerlingen als voor de volwassenen op school.  
Hanteer bij het organiseren van activiteiten de volgende uitgangspunten: 

- Draag zorg voor de geldende hygiënemaatregelen. 

- Activiteiten worden alleen met de eigen groep en de eigen leerkracht georganiseerd.  
- Betrek geen externen en ga dus ook niet naar plekken waar ook anderen zijn.  
- Kinderen hoeven tijdens activiteiten geen anderhalve meter afstand te houden. Als leerkracht doe je dat 

wel. 
- Leerkrachten of kinderen die klachten hebben, kunnen niet deelnemen aan de activiteiten. 
- Organiseer activiteiten waar mogelijk buiten, omdat het eventuele besmettingsgevaar daar aanzienlijk 

kleiner is.  
 

Hoe organiseer ik dan een eindmusical? 
De traditionele eindmusical, waarbij ouders en andere familieleden komen kijken, is helaas niet mogelijk. 
Verschillende Movare collega’s hebben al alternatieven bedacht: 

- Studeer de musical met de kinderen in, voer hem op zonder publiek en laat ouders thuis via een livestream 
meekijken. Een verdere optie is natuurlijk om de musical op deze manier op een gesloten YouTube kanaal 
te plaatsen, zodat ouders ook achteraf kunnen kijken.  

- Vervang de eindmusical door een eindfilm. Studeer een verhaal in en maak met de kinderen samen 
opnames. Kinderen kunnen hierbij zowel acteur als geluids- of lichttechnicus of cameraman of vrouw 
zijn. Monteer de film samen met de kinderen en toon deze via een gesloten YouTube kanaal.  

 

Mijn schoolkamp gaat niet door. Wat zou ik in plaats daarvan kunnen doen? 
Omdat het schoolkamp zelf niet door kan gaan, is het mogelijk een optie om op één of twee dagen verschillende 
activiteiten te organiseren die het kampgevoel voor kinderen enigszins oproepen. Houd er hierbij rekening mee 
dat de activiteiten in en om de school en op andere plekken georganiseerd worden waar op dat moment geen 
andere kinderen of volwassenen zijn. Door collega’s werden de volgende alternatieven geopperd: 

- Bosspelen in een begrensd bosgebied. 
- Sport en spel activiteiten op de accommodatie van sportverenigingen in de omgeving van de school. 
- Het bezoeken van een attractie als het blote voeten pad voor of na sluitingstijd als er geen andere 

bezoekers zijn. 

- Activiteiten in de gymzaal waar normaal ook de gymlessen plaatsvinden etc.  
- Organiseer een filmmiddag op school. 
- Een aantal scholen geeft aan te overwegen om het schoolkamp na de zomervakantie in een andere vorm 

(bijvoorbeeld in een weekend) in te halen.  
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Hoe gaan we om met traktaties en andere vormen van eten op school? 
Eerder werd de bestuursberichten vermeld dat het uitdelen van traktaties op school op dit moment niet mogelijk 
is. Voor traktaties van kinderen onderling geldt dit nog steeds. Met het oog op het afscheid van groep 8 is het wél 
mogelijk om tijdens activiteiten versnaperingen aan te bieden. Verschillende scholen hebben vragen gesteld over 
het organiseren van een barbecue op het terrein van de school. Hiervoor geldt: 

- In beginsel mag een barbecue georganiseerd worden. Naast de leerkracht mogen echter geen andere 
volwassenen betrokken worden en de leerkracht moet dan ook zorgen voor het verstrekken van de 
gebruikte producten. Hierbij worden de geldende hygiënemaatregelen in acht genomen.  

- Kinderen kunnen niet betrokken worden bij het bereiden van de producten. 
- Voorkom dat kinderen producten uit gezamenlijke bakken of schalen moeten halen, 

Het moge duidelijk zijn dat het organiseren van een barbecue onder deze omstandigheden weliswaar mogelijk, 
maar zeker niet eenvoudig is.  
 
Als je op school op een andere manier iets lekkers wilt serveren, denk dan aan de volgende mogelijkheden: 

- Kies voor voorverpakte traktaties die de leerkracht die je als leerkracht zelf regelt. Denk hierbij aan 
voorverpakt ijs, blikjes frisdrank, zakjes chips etc.  

- Een ijscoman die volgens de corona regels werkt en buiten de school op een voor de groep 8 bedoeld 
terrein ijsjes komt brengen, is ook een optie. Dit geldt ook voor een frietkraam die professioneel en 
‘coronaproof’ werkt.  

- Kinderen kunnen natuurlijk ook zelf, net als bij de lunch, hun eigen traktatie meenemen en net als bij 
de lunch op school zelf opeten. Je zou hier ook afspraken over kunnen maken, zodat iedereen ongeveer 
hetzelfde heeft.  

- Bij traktaties die niet eetbaar zijn (bijvoorbeeld een aandenken dat kinderen meekrijgen) geldt dat het 
item gedesinfecteerd wordt en door één persoon (de leerkracht) uitgereikt wordt.  

 

Tot slot 
Wij begrijpen heel goed dat het voor de leerkrachten en leerlingen van groep 8 niet leuk is om de schoolloopbaan 
op jullie school op deze geïmproviseerde manier af te moeten sluiten. Toch is het voor de gezondheid van jullie 
zelf, jullie leerlingen en hun families, van belang dat we de regels die wij op onze scholen hanteren naleven. Een 
belangrijk deel van het gevoel dat leerlingen meenemen uit deze periode hangt af van de manier waarop de 
volwassenen in hun omgeving met de situatie omgaan. Jullie enthousiasme en bevlogenheid kan ook onder deze 
moeilijke omstandigheden de laatste basisschoolweken van een kind onvergetelijk maken.  
 


