INFORMATIE BETREFFENDE ONS ONDERWIJS VANAF 11 MEI
Hoe organiseren wij ons onderwijs na de meivakantie?
Kinderen krijgen vanaf 11 mei zolang de maatregelen blijven gelden op onze school les in halve
groepen, zoals het ministerie heeft opgedragen. We geven om de dag les aan een halve groep.
Hierbij hebben we bewust de keuze gemaakt voor een indeling op alfabet, op deze manier kunnen
we ervoor zorgen dat kinderen binnen één gezin op de zelfde dagen de school bezoeken.
De indeling die we hierbij gemaakt hebben is als volgt:
indeling:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
maandag
dinsdag
woensdag

11 mei
12 mei
13 mei
14 mei
15 mei
18 mei
19 mei
20 mei

Groep A
Groep B
Groep A
Groep B
Groep A
Groep B
Groep A
Groep B

Schooltijden
1 t/m 4
8.30 -14.30
8.30 -14.30
8.30-12.00
8.30 -14.30
8.30 -12.00
8.30 -14.30
8.30 -14.30
8.30 -12.00

Schooltijden
5 t/m 8
8.30 -14.30
8.30 -14.30
8.30 - 12.00
8.30 -14.30
8.30 -14.30
8.30 -14.30
8.30 -14.30
8.30 -12.00

Wij houden bij het verdelen van de groepen A en B rekening met broertjes en zusjes, door de
kinderen te verdelen op achternaam. De groepsleerkrachten versturen vandaag een lijst met de
indeling van uw kind of kinderen.
Indien de maatregelen na Hemelvaart ongewijzigd blijven wordt deze indeling voortgezet. Dit houdt
in dat op 25 mei groep A weer start.
Volgens deze indeling krijgen alle kinderen evenveel onderwijs aangeboden, omdat op de halve
dagen steeds een andere groep aanwezig is.
Veiligheid staat voorop in alle groepen. Hoewel het voor onze jongste kinderen natuurlijk erg lastig
zal zijn, is het in alle groepen mogelijk om de afstand van 1,5 meter tussen leerlingen en leerkracht
aan te houden. We hebben uitgemeten dat er maximaal 15 leerlingen in een groep kunnen. Dit is in
alle lokalen goed te organiseren. De leerkracht houdt afstand bij het helpen van individuele
kinderen. Waar mogelijk zorgen we voor tussenschermen.
Hoe zien de onderwijstijden er uit na 11 mei?
We kiezen op maandag, dinsdag, donderdag voor alle groepen en vrijdag voor de bovenbouwgroepen voor een continurooster. Ook deze keuze maken wij om de veiligheid van alle betrokkenen:
Ouders hoeven dan tussen de middag niet naar school te komen, waardoor er aanzienlijk minder
contactmomenten zijn. Ook zijn er geen overblijfmoeders aanwezig die onnodig risico lopen.
De kinderen eten tussen de middag op school in het eigen lokaal met de eigen leerkracht. U dient
uw kind dus eten en drinken mee te geven voor tussen de middag. We reserveren een half uur voor
deze pauze, waarbij ook gelegenheid is voor buiten spelen in verschillende groepen. De ambulante
leerkrachten, directieleden of onderwijsassistenten zullen op dat moment op het plein observeren,

zodat de leerkracht even pauze heeft. Wij bieden het overblijven gratis aan, u hoeft dus geen gebruik
te maken van de TSO-PRO-app.
Door tussen de middag een half uur tijd hiervoor in te ruimen, zijn de kinderen aan het eind een half
uur eerder uit!! De kinderen gaan dus van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school, zoals in het
bovenstaand rooster staat vermeld.
Hoe organiseren we ons onderwijs op school en het onderwijs thuis?
Zoals u ook in de brief vanuit ons bestuur hebt kunnen lezen zal het onderwijs er na de meivakantie
anders uit komen te zien dan afgelopen weken. Er wordt geen afstandsonderwijs meer gegeven via
weektaken en inzet van Teams. De kinderen krijgen voortaan in halve groepen fysiek les in hun
groep. Tijdens deze lessen wordt hoofdzakelijk instructie gegeven en wordt nieuwe stof ingeoefend.
Vervolgens worden voor de dag erna taken opgegeven die gemaakt moeten worden op de dag dat
het kind thuis is. Het is de bedoeling dat kinderen van groep 3 t/m 8 op dag 2 thuis aan het werk gaan
met de taken die ze een dag vooraf hebben gekregen van de juf of meester (na de meivakantie krijgt
groep 6 een meester!). Elke schooldag krijgt het kind uit groep 3 t/m 8 dus een taakkaart voor één
dag op papier mee naar huis. Deze taakkaart zal ook op Socialschools gedeeld worden.
Op dag 2 volgt exact hetzelfde aanbod voor de andere groep. De leerkracht geeft dus twee dagen
dezelfde lessen.
De kinderen krijgen aan het eind van de schooldag hun boeken en schriften mee naar huis, voor de
thuisopdrachten. Geef uw kind een goede (rug)tas mee naar school! Op dagen dat kinderen thuis
zijn, vragen wij u het kind aan de taken te laten werken. Als het goed is hebben ze weinig extra
instructie nodig, omdat ze dit de dag ervoor al gehad hebben. De dag erna nemen ze het gemaakte
werk en de boeken weer mee naar school, zodat het werk kan worden besproken en de nieuwe
taken kunnen worden opgegeven.
In de meivakantie geven wij zoals gewoonlijk geen werk op voor de kinderen. Wij zullen wel taken
klaarzetten in Junior Einstein, zodat kinderen eventueel extra kunnen oefenen wanneer ouders dat
wensen. Ook kan gebruik gemaakt worden van Squla, Rekentuin en Words&Birds.
Graag wel het verzoek aan ouders die een Ipad of laptop in bruikleen hebben, deze op de eerste
schooldag mee te geven.
Hoe ziet een schooldag er uit?
Dagelijks zal gestart worden met het doornemen van de veiligheidsmaatregelen binnen de school. Zo
worden de afspraken omtrent het handen wassen doorgenomen, het gebruik van de diverse
hygiënische schoonmaakmiddelen, het onderling afstand houden en de looproutes doorgenomen.
Zeker de eerste week zal er veel aandacht zijn voor het sociaal- emotionele aspect: In
groepsgesprekken wordt besproken hoe de kinderen de coronacrisis ervaren en wat het met hen
doet.
Daarnaast zal er vooral instructie gegeven worden in de basisvakken: rekenen, taal/spelling, lezen,
schrijven en begrijpend lezen. In de middag is er ook ruimte voor wereldoriëntatie of creatieve
vakken.
Gymlessen worden niet gegeven. Kinderen hoeven dus geen sportkleding mee naar school te nemen.
De gymdocenten zullen waar mogelijk wel bewegingslessen in de buitenlucht organiseren van
maximaal een half uur.

Hoe komen de kinderen naar school?
Kinderen worden bij het hek door hun ouders afgezet, omdat ouders niet op het schoolplein mogen
komen. Dit geldt dus ook voor de ouders van de kleutergroepen: zij moeten afscheid nemen bij de
poort. We zijn momenteel in overleg met de gemeente voor het creëren van een kiss-and-ridestrook aan de v/d Zandestraat voor ouders van groep 1 t/m 4, waarbij het verkeer richting
Berglaan rijdt. Graag deze rijrichting aanhouden wanneer u met de auto komt. Kinderen van deze
groepen worden bij de poort meteen doorgestuurd naar de groepsleerkracht die verspreid op het
plein staan. De kinderen nemen plaats op de randen van de figuren die getekend zijn op het plein.
Kinderen vanaf groep 5 mogen bij binnenkomst vanaf 8.20 uur meteen naar hun klaslokaal via de
ingang die ze gewend zijn te gebruiken, met uitzondering van groep 7: zij komen via de nooddeur bij
de fietsenstalling en groep 8 via de nooddeur in hun lokaal.
Kinderen uit groep 5 t/m 8 die toch met de auto komen, graag afzetten op het Whitakkerplein en
zelfstandig naar de school laten lopen.
Er is in deze opzet geen sprake meer van een officiële inlooptijd binnen school, echter om zoveel
mogelijk de inloop te spreiden staan wij vanaf 8.20 tot 8.30 uur bij de poort om uw kind op te
vangen.
Hoe worden de kinderen opgehaald?
Kinderen van groepen 1 t/m 4 en kinderen die opgehaald worden door een ouder, worden
groepsgewijs vanaf 14.30 uur naar het Whitakkerplein gebracht. Leerkrachten brengen hun
leerlingen naar dit plein. Ouders stellen zich daar op met 1,5 meter afstand uit elkaar en vangen daar
hun kind op. Er mag slechts één ouder per kind naar dit plein komen om het kind op te vangen.
Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan zoveel mogelijk zelf naar huis.
Voor de oversteek naar het Whitakkerplein gaan we ook een verkeersmaatregel met de gemeente
organiseren.
Hoe gaan we om met absentie/afwezigheid?
Onze school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende
maatregelen van kracht:
•

•
•
•

Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis: dat betekent dat een kind
thuisblijft bij de volgende klachten: Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen
en/of koorts. Je mag pas weer naar school als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts
(vanaf 38 graden) blijft iedereen in het huishouden thuis.
Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s).
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school).
Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school)

Daarnaast verwijzen wij naar de brief die u ontvangen hebt vanuit ons bestuur:

Leerlingen die door ouders thuisgehouden worden en dus niet naar school komen, zullen gemeld
worden bij de leerplichtambtenaar. Vanuit het kabinet is aangegeven dat de leerplicht de komende
tijd niet aangehouden wordt maar wij hanteren toch ons standaardprotocol. Dit doen wij om
mogelijke misverstanden in de toekomst te voorkomen. Daarnaast is het niet langer mogelijk om
thuisonderwijs te verzorgen voor deze kinderen. Leraren zijn immers erg druk met het organiseren
van het onderwijs op school.
Voor langdurige afwezigheid dient men dus contact op te nemen met een lid van de directie. Gelieve
dit via Socialschools te doen. Wij nemen vervolgens contact op om het verzoek te bespreken. Voor
kortdurende afwezigheid volstaat een melding via de app van Socialschools.
Hoe gaan we als school om met de hygiëne-maatregelen?
Onze school draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk
worden nageleefd! Naast de directie worden leerkrachten aangewezen die hier extra op toezien. Er
komt op een centrale plaats een desinfecteerstation voor leerkrachten en leerlingen om handen te
reinigen Daarnaast zijn er inmiddels diverse desinfecterende schoonmaakmiddelen aangeschaft.
Alle genoemde afspraken zijn besproken met de medezeggenschapsraad van onze school. Wij hopen
dat deze afspraken duidelijk zijn voor iedereen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u via
Socialschools contact opnemen.

Tot slot vraag ik uw begrip voor deze nieuwe situatie. Wij hebben de afgelopen weken keer op keer
onze plannen aan moeten passen, vanwege de steeds veranderende situatie. Dat vraagt enorm veel
van onze teamleden, maar ook van u als ouder. Nooit eerder werd er zoveel van ons beiden gevraagd.
Onze MR-leden en ons ouderpanel heeft actief meegedacht aan dit plan. Ik wil hen daar voor
bedanken!
Wij zijn blij de kinderen na de vakantie weer te mogen ontmoeten op onze school en hopen dat dit
plan naar wens gaat verlopen.
Voor nu wil ik u namens het hele team een hele fijne meivakantie wensen.

Met vriendelijke groeten
Pieter Krebbekx

