Zwolle, 5 februari 2021

Betreft: maatregelen op school na opening op maandag 8 februari a.s.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De scholen mogen weer open. Dat is goed nieuws. Tegelijkertijd hebben we nog steeds te
maken met allerlei (beperkende) maatregelen. Deze zijn niet voor niets vanuit de overheid
opgelegd. We zitten met elkaar nog steeds in een pandemie met alle maatschappelijke
beperkingen die hierbij horen.
Voor de opening van a.s. maandag hebben we te maken met
A) wettelijke verplichte maatregelen (scholen moeten deze opvolgen)
B) noodzakelijke maatregelen (scholen moeten deze opvolgen)
C) dringend advies (niet verplichte maatregelen, scholen mogen een eigen keuze maken)
Hieronder vindt u een overzicht van alle maatregelen die vanaf 8 februari van kracht zijn.
A) Wettelijk verplicht
§ Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus (neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid, etc.), zowel leerlingen als personeel (ook als een huisgenoot milde
coronaklachten heeft met koorts (>38 graden C of benauwdheidsklachten).
Mochten kinderen toch met verkoudheidsklachten op school komen dan worden
ouders gelijk gebeld
§ Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand
§ Personeel en leerlingen en leerlingen onderling hoeven geen 1,5 m afstand houden
§ Hygiënemaatregelen (vaak handen wassen, papieren doekjes gebruiken, etc.) blijven
van kracht. Wilt u hier thuis ook nog eens extra aandacht aan besteden?
§ Ventilatiemaatregelen (ramen en deuren open en zoveel mogelijk luchten) blijven
van kracht. Advies: gezien de verwachte kou: trek warme kleren aan!
§ Als er een besmetting plaatsvindt volgen we (school, leerlingen en ouders) de
instructies van de GGD. Betrokkenen worden dan uiteraard verder geïnformeerd
§ Wanneer een kind of leerkracht positief getest wordt gaat de hele klas in quarantaine
§ Scholen houden zich bij communicatie over besmettingen aan de AVG regels
B) Noodzakelijke maatregelen
§ Personeel blijft gescheiden, ook tijdens pauzes en voor- en na schooltijd.
Leerkrachten mogen zelf de keuze maken of ze wel/niet mondkapjes gaan gebruiken
§ Ondersteuning op zorg (RT, externe hulp etc.) mag op school plaatsvinden
§ We gaan gebruik maken van gespreide begin- pauze- en eindtijden:
*De ouders van de kinderen van de groepen 1 en 2 wachten op het schoolplein.
Tussen 8.25 uur en 8.30 uur mogen de kinderen zelfstandig naar binnen komen.
*De ouders van de kinderen van de groepen 3 en 4 wachten buiten het hek aan de
onderbouwkant. Tussen 8.20 uur en 8.25 uur mogen de kinderen zelfstandig naar
binnen komen.

§
§
§
§

*De kinderen van de groepen 5 t/m 8 verspreiden zich over het plein en (indien
nodig) buiten de hekken. Tussen 8.20 uur en 8.30 uur mogen de kinderen zelfstandig
naar binnen komen.
Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald
Ouders houden bij het brengen en halen afstand en dragen een mondkapje
Scholen houden zich aan accurate registratie van klassenindelingen en absenties
Scholen bereiden zich voor op evt. afwezigheid van leraren en leerlingen i.v.m.
mogelijke quarantaines waarbij communicatie naar ouders en onderwijsaanbod en
onderwijs op afstand aandacht behoeven

C) Dringend advies (NB hier worden niet alle dringende adviezen overgenomen maar alleen
de adviezen die we als school passend vinden bij onze situatie; we kunnen hier dus afwijken
van scholen die hierin andere keuzes hebben gemaakt)
§ Leerkrachten in groep 7 en 8 maken gebruik van mondkapjes bij het verplaatsen door
school.
§ Leerlingen van de groepen 7 en 8 maken gebruik van mondkapjes tijdens het
verplaatsen door school
§ Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school en gaan zelfstandig naar huis
§ Ouders blijven verspreid buiten de school in de openbare ruimte wachten en komen
zo kort mogelijk voor de start- en eindtijd van de school. Ouders blijven niet onnodig
aanwezig op en rond het schoolplein
§ Wij vragen ouders om bij het halen en brengen gebruik te maken van mondmaskers
§ Leerlingen blijven in de eigen groep, er worden geen leerlingen uitgewisseld met
andere niveaugroepen. Plus- dan wel technieklessen etc. worden voorlopig
stilgelegd.
§ Pauzes worden (mits organisatorisch mogelijk) zoveel mogelijk met de eigen klas
gehouden
§ We gaan binnen de groepen geen groepjes dan wel koppels samenstellen. Dit is
praktisch gezien niet werkbaar
§ Indien nodig stemmen we het testen van onderwijspersoneel af met bestuur, MR,
GGD en de gemeente
§ Indien nodig maken we afspraken met ouders over toestemming, betrokkenheid en
aanwezigheid van de ouders bij het testen van hun kind
§ We bereiden ons voor op afstandsonderwijs bij evt. afwezigheid van leraren en
leerlingen i.v.m. quarantaines en de communicatie hierover naar ouders. Zodra dit
speelt wordt u hierover geïnformeerd
Daarnaast gelden de volgende maatregelen:
Oudergesprekken vinden digitaal plaats
Leerkrachten worden 100% ingezet voor fysiek onderwijs; online onderwijs
komt te vervallen
De overblijf vervalt tot nader order. Leerkrachten eten met de kinderen in de
eigen groep.
Stagiaires zijn welkom op school om de stage te vervolgen (stagiaires hebben
ook een grote rol gespeeld in de noodopvang; dank hiervoor!)
Leerkrachten zijn op werkdagen bereikbaar via mail, Parro of (bij spoed,
telefonisch via het schoolnummer, tussen 8.00 uur en 15.30 uur)

Alle vormen van fysieke ouderhulp op school worden voorlopig stilgezet
In ieder geval tot de voorjaarsvakantie gaan we werken met een
continurooster waarbij de leerlingen om 14.30 uur vrij zijn. Op woensdag zijn de
groepen 1 t/m 4 om 12 uur vrij en de groepen 5 t/m 8 om 12.30 uur. Er is voorlopig
nog geen BSO. Dus leerlingen gaan na schooltijd gelijk naar huis. Alleen voor
leerlingen die recht hebben op noodopvang bij de BSO is er tussen 14.30 uur en
15.15 uur ook noodopvang mogelijk op school
Bij verjaardagen zijn alleen voorverpakte traktaties toegestaan
De gym- en muzieklessen gaan gewoon door
Bovenstaande informatie is natuurlijk niet in beton gegoten. Daar waar nodig en wenselijk
kunnen er de komende weken nog aanpassingen worden gedaan.
We hopen dat alle informatie in deze brief duidelijk is en antwoord geeft op al uw vragen.
Ondanks alle beperkende maatregelen zien we ernaar uit om maandag de kinderen weer op
school te mogen verwelkomen. Tot slot willen we alle ouders graag bedanken. Uw
uithoudingsvermogen heeft ervoor gezorgd dat we samen de afgelopen periode goed zijn
doorgekomen. Dat is geen vanzelfsprekendheid.

Blijf gezond en blijf goed voor elkaar zorgen. Dan doen wij dat ook J.
Hartelijke groet, mede namens het team, Age-Jan Hut

