Herstart onderwijs
per 08-02-2021
(versie 2)

Sint Jansteen, 07-02-2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vanaf 8 februari a.s. gaan wij weer onderwijs aanbieden op onze school. En daar kijkt iedereen naar uit. We
hebben vele positieve reacties gekregen n.a.v. de manier waarop we het thuisonderwijs georganiseerd
hebben. Dank u wel daarvoor. Maar ook u verdient een compliment voor de wijze waarop u uw kind(eren)
ondersteund heeft.
Maandag starten we weer “normaal”. Ons onderwijs willen we verantwoord, veilig en uitvoerbaar
organiseren. Daar hebben we ieders medewerking bij nodig. Daarom staat hieronder een aantal
aandachtspunten / afspraken die we met instemming van onze medezeggenschapsraad opgesteld
hebben.
Belangrijkste uitgangspunten volgens protocol:
• Per 8 februari is onze basisschool weer open.
• We geven fysiek les aan alle leerlingen.
• Kinderen mogen binnen de 1,5 meter contacten hebben.
• Leerkrachten bewaken onderling de afstand van 1,5 meter en waar mogelijk ook met kinderen.
• Er wordt zoveel mogelijk in vaste groepen gewerkt.
• Er blijft flinke aandacht voor hygiëne.
• We passen de gezondheidscheck toe bij alle volwassen die onze school binnenkomen.
• Ouders/verzorgers wordt gevraagd om buiten het schoolgebouw te blijven, niet op het schoolplein
te komen en in de schoolomgeving tenminste 1,5m afstand te bewaren.
• Ouders/verzorgers wordt gevraagd om bij brengen/halen ook buiten mondneusmaskers te dragen.
We willen voorkomen dat er voor en na schooltijd veel mensen dicht bij elkaar staan, daarom hanteren we
voor alle groepen een inloop vanaf 8.15u tot 8.25u/8.30u. Voor zover mogelijk worden kinderen door één
ouder/verzorger gebracht en gehaald.

IN- UITGANG GROEP 1-2 A en B én
groep 3 en 4 (vanaf 8.15 uur en voor gr 1-2 om
13.55u en gr 3-4 om 14.00u)

IN-UITGANG GROEP 1-2 C (vanaf 8.15
uur en om 13.55u)

IN-UITGANG GROEP 5-6-7-8 (vanaf
8.15 u en voor gr 7-8 om 13.55u en voor gr 5-6
om 14.00u)

schoolplein
gymzaal

Let op de verschillende lestijden van de groepen:
• Lestijd groep 1-2 en 7-8: 8.25u – 13.55u
• Lestijd groep 3 t/m 6: 8.30u – 14.00u.
We hanteren dit continurooster nog steeds in een vijf-gelijke-dagen-model.
•
•
•

Binnen de school werken we met vaste looproutes en hanteren we éénrichtingsroutes op de trap.
Bij pauze- en lunchmomenten blijven de groepen zoveel mogelijk gescheiden van elkaar.
De praktische afspraken mbt binnenkomen, lopen door de school en dragen mondkapje voor
medewerkers en externen zijn duidelijk zichtbaar in de school.

Gezondheid van kinderen en medewerkers:
Wij volgen de adviezen en richtlijnen van het RIVM. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Alle medewerkers en aanwezigen binnen het schoolgebouw moeten volledig klachtenvrij zijn en
anders thuisblijven.
Voor leerlingen geldt dat zij bij een neusverkoudheid NIET naar school mogen. In het geval van
chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling wel naar school. Bij
verergering van de klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid moeten ze thuisblijven.
Volwassenen blijven thuis bij verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn),
hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping), benauwdheidsklachten,
verhoging of koorts.
Iedereen blijft thuis als men positief getest is op corona.
Iedereen blijft ook thuis als een gezinslid positief getest is op corona.
Aan ouder(s)/verzorger(s) van een leerling met klachten wordt het advies gegeven hun kind te laten
testen als de klachten niet alleen bestaan uit verkoudheidsklachten of als het kind anderszins ernstig
ziek is. Ook als er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek of het kind deel
uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing
van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). De leerling wordt wel geacht het aangeboden
online-programma daadwerkelijk te volgen.
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). Ook hier geldt dat de
leerling het onderwijs online volgt.
Ongeoorloofd verzuim wordt op de reguliere manier gemeld.

Wanneer een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het
personeelslid naar huis.
Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis.
Hier is dan vanzelfsprekend overleg over met ouder/verzorger.
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.
Wanneer een leerling of leerkracht positief wordt getest gaat de hele klas of groep als “nauw contact” in
thuisquarantaine voor 5 dagen. Na 5 dagen kunnen zij getest worden. Bij een negatieve test mag een kind
of medewerker de volgende dag weer naar school. Als niet wordt getest duurt de quarantaine 10 dagen.
•
•

Leerkrachten mogen tijdens het lesgeven een mondneusmasker of face-shield dragen.
Leerlingen in groep 7 en 8 mogen een mondneusmasker dragen. Wij stellen het niet verplicht. Het
advies is om het af te zetten wanneer de leerling een vaste zitplaats heeft binnen de klas.

Wij houden ons bij communicatie over besmetting op school aan de wet- en regelgeving op het gebied
van bescherming van persoonsgegevens/privacy.

Aanbod onderwijs:
We proberen zo snel mogelijk het onderwijs aan te bieden op een manier dat de kinderen van ons gewend
zijn. In de eerste weken zal er extra aandacht zijn voor sociaal-emotionele ontwikkeling, groepsvorming en
groepsregels/structuur.
Voor kinderen die thuis zitten proberen we online onderwijs aan te bieden, redelijkerwijs passend binnen de
mogelijkheden die wij als school hebben.
We zijn natuurlijk heel afhankelijk van de beschikbaarheid van leerkrachten. Indien een leerkracht door
afwezigheid geen les kan geven informeren we u en proberen we intern een oplossing te vinden. In het
uiterste geval dient een klas thuis te blijven. Indien mogelijk wordt er een online aanbod verzorgd.
Kinderopvang:
De peutergroepen en het kinderdagverblijf zijn vanaf maandag 08-02 geopend. De buitenschoolse opvang
(BSO) mag nog niet open. De BSO blijft alleen geopend voor het bieden van noodopvang aan kinderen
waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en kinderen voor wie vanwege
bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Aanmelding via de
kinderopvangorganisatie.
Wij vertrouwen er op dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Als er door nieuwe richtlijnen,
adviezen en/of ervaringen veranderingen doorgevoerd (moeten) worden, zullen we u daar z.s.m. over
informeren. Heeft u nog vragen over de herstart, een opmerking of een advies neem dan zeker contact op
met ons via inghelosenberghe@ogperspecto.nl .
Wij hopen dat u uw kind(eren) weer met vertrouwen naar onze school laat komen vanaf 8 februari a.s.

Met vriendelijke groeten,

Team Basisschool Inghelosenberghe

