Eibergen, 28 april 2020

Onderwerp: Informatiebrief doorstart onderwijs vanaf 11 mei

Beste ouders, verzorgers

De afgelopen week zijn we in het team druk bezig geweest om de opstart van het fysieke onderwijs
te organiseren. Hiervoor kwamen afgelopen week protocollen beschikbaar die we hebben afgezet
tegen onze schoolsituatie.
Deze protocollen boden in eerste instantie ruimte, die in latere berichtgevingen zijn teruggetrokken.
Zo moesten ook wij onze plannen en uitgangspunten herzien.
Vrijdagmiddag is het protocol afgerond door het personeel, medezeggenschapsraad heeft vervolgens
adviezen gegeven en instemming op het plan. Het volledige plan wordt geplaatst op onze
website/nieuws.
Veel zaken rondom veiligheid, hygiëne, maatregelen en afspraken zijn heel praktisch uitgewerkt,
zoals: hoe worden looproutes, wie komt wanneer naar school. Ook zijn er nog een aantal zaken
onduidelijk voor ons. We gaan ervan uit dat in de loop van de komende weken meer antwoorden
komen en ook in de komende weken zal het beleid door de praktijk verder ontstaan.

Uitgangspunten en kaders voor de totstandkoming van onze besluiten:
1.
2.
3.
4.
5.

Alle leerlingen gaan de helft van de tijd naar school
Veiligheid is leidend in besluitvorming
Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 m afstand bewaard te worden
Algemene en actuele richtlijnen van het RIVM
Het protocol opstart basisonderwijs

In praktijk is het volgende voor u van belang
1. Aanwezigheid van leerlingen op school
Alle leerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school. Er zijn dus per klas twee
groepen gemaakt: cohort 1 en cohort 2. Volgens de voorgeschreven richtlijnen zijn dit
vastgestelde groepen, waarbij de samenstelling niet mag wijzigen. De indeling van de
kinderen is zoveel mogelijk gemaakt op alfabetische volgorde, waarbij broertjes en zusjes
dezelfde dagen naar school gaan. Onderling ruilen is niet mogelijk. De groepsleerkracht mailt
een schema waarin te zien is in welk cohort uw kind is ingedeeld.
De groepsleerkrachten staan in principe op hun normale werkdagen voor de klas.
Elke leerling gaat een hele dag naar school. De ene week gaat uw kind 2 dagen en de andere
week 3 dagen naar school. We hebben dit om en om gepland in een cyclus van 2 weken,
zoals te zien is in onderstaand schema:
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Ma 11 mei
Cohort 1

Di 12 mei
Cohort 2

Woe 13 mei
Cohort 1

Do 14 mei
Cohort 2

Vrij 15 mei
Cohort 1

Ma 18 mei
Cohort 2

Di 19 mei
Cohort 1

Woe 20 mei
Cohort 2

Do 21 mei
Hemelvaart

Vrij 22 mei
Hemelvaart

Ma 25 mei
Cohort 1

Di 26 mei
Cohort 2

Woe 27 mei
Cohort 1

Do 28 mei
Cohort 2

Vrij 29 mei
Cohort 1

2. Routes voor halen en brengen
Ouders mogen niet in en rondom de school komen. De oudere kinderen komen zo mogelijk
zelfstandig naar school. Voor de groepen 5 tot en met 8 wordt de hoofdingang gebruikt.
Fietsen worden op de vaste plek gezet.
Voor groep A en B wordt de buitendeur bij groep A gebruikt als ingang.
Voor groep 3 en 4 wordt de kleuteringang gebruikt.
Ouders mogen het kleuterplein op (fietsen) om de opbergschuur, uw kind wordt daar
opgevangen door een personeelslid. U verlaat het plein door het blauwe hekje ‘naar de
geitjes’. Op deze wijze ontstaat een één richting route en hoeft u elkaar niet te passeren.
Houdt u daar alstublieft rekening mee!
Bij het ophalen mag u wederom het plein opkomen volgens de één richting route: houd
voldoende afstand van elkaar bij het wachten!
Ouders die bij de hoofdingang wachten mogen niet op het plein/inrit staan en moeten ook te
allen tijde minimaal 1,5 m afstand van elkaar houden.
3. Schooltijden
Om de drukte bij het halen en brengen te verminderen hebben we hiervoor tijden
vastgesteld. Broertjes en zusjes mogen tegelijkertijd komen en gaan. De verdeling is als volgt:
groep

Binnenkomst tussen

A&B
3&4
5&7
6&8

8.15 - 8.30
8.30 - 8.45
8.15 - 8.30
8.30 - 8.45

Uit ma/di/do
tussen
14.15-14.30
14.30-14.45
14.15-14.30
14.30-14.45

Woensdag uit

Vrijdag uit

12.15-12.30
12.30-12.45
12.15-12.30
12.30-12.45

11.45-12.00
12.00-12.15
14.15-14.30
14.30-14.45

Indien uw kinderen in verschillende groepen zitten, houdt dan zo mogelijk 8.30 en 14.30 uur
aan. Dan hoeft u niet onnodig lang te wachten bij het ophalen.
De jas mag aan de kapstok worden gehangen. De tas moet mee de klas in!
Kinderen gaan bij de komst meteen naar binnen en na schooltijd meteen naar huis.
4. Fysiek onderwijs in combinatie met thuisonderwijs
De nadruk ligt op het onderwijs op school. De groepsleerkracht is hierop volledig ingezet en
kan dus geen online instructielessen geven. De groepsleerkracht zal de komende tijd op
school bezig zijn met het sociaal emotionele aspect, instructie van de basisvaardigheden en
het krijgen van zicht op het huidige niveau.
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Voor de laatste periode van dit schooljaar zullen er keuzes worden gemaakt in te behalen
doelen, het aanbod en de organisatie.
Doordat kinderen de hele dag op school zijn, zullen er niet alleen instructielessen worden
gegeven, de leerkracht zorgt voor een wisselend aanbod in activiteiten.
De kinderen krijgen voor 2 dagen thuiswerkopdrachten, die ze kunnen maken op de dagen
dat zij niet naar school gaan. De opdrachten zullen volgens dezelfde wijze worden
gemaakt/gedeeld als tijdens de thuiswerkweken: met name online opdrachten die op
afstand te volgen zijn voor de leerkracht.
Een aantal gezinnen hebben een Chromebook van school geleend: is deze alleen ingezet bij
de meetbijeenkomsten, dan verwachten wij deze terug op school. Zijn deze nodig voor de
onlineprogramma’s (zoals Alles telt) dan mag u deze de komende periode thuis houden.
5. Veiligheid en hygiëne
De volgende richtlijnen moeten we hanteren in het kader van veiligheid en hygiëne:
- Kinderen hoeven geen 1,5 m afstand te houden tot elkaar
- Tussen personeelsleden en leerlingen zoveel als mogelijk 1,5 m. afstand bewaren
- De beschikbare ruimte in het schoolgebouw wordt optimaal gebruikt om afstand te
kunnen creëren; looproutes worden vastgelegd.
- Wegstuurbeleid: indien een leerling of personeelslid corona gerelateerde klachten
ontwikkelt, gaat hij/zij naar huis, volgens richtlijnen RIVM
- Leerlingen kunnen worden vrijgesteld van onderwijs op school, deze beslissing wordt
genomen tussen de ouders en directie. Contact opnemen kan via mailadres:
directie@mennoterbraakschool.nl Dit kan indien:
o De leerling tot een risicogroep behoort
o Een gezinslid van de leerling tot een risicogroep behoort
o Ouders overwegende bezwaren hebben dat hun kind naar school gaat
Deze leerlingen volgen volledig afstandsonderwijs, zoals dit nu ook wordt verzorgd in
samenspraak met de groepsleerkracht.
-

Alle kinderen wassen hun handen voor binnenkomst in de lokalen ’s ochtends vroeg en
meerdere malen op een dag.

6. Algemene zaken
- Geen externen in het gebouw: logopedisten, gastdocenten en vrijwilligers kunnen de
komende tijd niet komen en starten dus niet met hun werkzaamheden. Uitzonderingen
zijn: stagiaires, de schoonmaakster, de conciërge en BSO medewerkers.
- Alleen lesgevende activiteiten worden in en door school georganiseerd. Andere
activiteiten kunnen niet plaatsvinden tot er daarover landelijk meer bekend wordt. De
enige activiteit die zeker onze aandacht krijgt is het afscheid van groep 8.
- Er dient zo min mogelijk contact te zijn tussen de verschillende groepen. Daarom maken
we de komende weken géén gebruik van de koelkasten en houden we géén tostidagen.
Wilt u hiermee rekening houden bij het meegeven van etenswaren. De etenswaren
moeten ook zelfstandig door de kinderen genuttigd kunnen worden.
- Verjaardagen: de klas zal zingen, de jarige mag op de feestelijke stoel/op tafel en krijgt
een mooie kaart… maar de jarige kan niet trakteren en gaat ook niet de klassen rond
- Oudergesprekken die de komende periode moeten worden gehouden (ivm lopende
trajecten) zullen online worden gehouden.
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-

Groepsleerkrachten zullen na schooltijd meteen naar huis moeten, afspraken en vragen
kunnen bij voorkeur via de mail worden gemaakt.
Vanaf maandag 18 mei zal de sportfederatie buiten gymlessen verzorgen.
De pauzes worden gescheiden gepland, zodat per pauzemoment 2 groepen tegelijk
buiten zijn.
De pleinen worden in twee delen opgedeeld, waardoor kinderen uit de verschillende
groepen geen contact met elkaar maken.

7. Personeel en ziekte
Het personeel kan op dit moment volledig starten. Indien zij (of hun gezinsleden) corona
gerelateerde klachten ontwikkelen of vertonen, mogen zij niet aanwezig zijn op school. Er
zijn dan de volgende mogelijkheden:
- De leerkracht is ziek en niet in staat onderwijs te geven (in school of thuis):
er wordt een invaller ingezet, bij voorkeur een collega van onze eigen school
- De leerkracht is zelf niet ziek en kan onderwijs op afstand verzorgen: De kinderen van de
desbetreffende groep blijven thuis en volgen thuisonderwijs zoals dit de afgelopen
weken in gerealiseerd
8. Opvangmogelijkheden
Over de noodopvang zijn nog onduidelijkheden. Wat nu bekend is:
- BSO is mogelijk op de dagen dat de kinderen fysiek op school zijn. Wij delen onze
cohortlijsten met de bso, zodat zij weten welke kinderen op school zijn en bso zullen
afnemen.
- Noodopvang voor kinderen in kwetsbare posities en leerlingen van ouders met cruciale
beroepen blijft bestaan. Waar deze plaats gaat vinden is nog niet bekend, de regie ligt bij
de gemeente. Hierover zal een mailing volgen indien concrete zaken bekend zijn.
Het is mogelijk dat in de loop van de tijd het protocol moet worden aangepast, omdat de richtlijnen
of de praktijk daarom vragen. Indien er wijzigingen zijn, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.
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