Nieuwsbrief 4 Onderwijs op Oventje in Corona-tijd
Na een week vol onduidelijkheid en onzekerheid heeft de PO-raad (vertegenwoordiger
schoolbesturen Primair Onderwijs) op donderdagavond het protocol toegestuurd. Een aantal zaken
in het protocol zijn wettelijk verplicht. Een aantal zaken worden gezien als noodzakelijk of een
dringend advies. Wat betreft de laatste twee onderdelen (noodzakelijk of advies) is het aan de
directeur om afwegingen te maken die passen bij de specifieke situatie van de eigen school.
Algemene regels:
• De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen.
• Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.
De school is open, tenzij:
• Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier
aanleiding toe geeft, of
• De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel
personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
• Indien de school gesloten is om redenen die hier boven genoemd zijn, biedt de school wel
noodopvang aan kinderen met ouders in cruciale beroepen en worden deze kinderen naschools
opgevangen door de BSO.
• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie
over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen aan om het onderwijs zo goed
mogelijk te continueren.
• Als verdelen in kleine groepen (groep 4-5-6) of tweetallen (groep 7-8) organisatorisch niet mogelijk
is, is dit geen reden om de school te sluiten.
Het protocol leidt voor ons tot de volgende afspraken:
Gezondheid
Leerlingen mogen niet naar school als:
•
•
•

•

•

Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan
incidenteel) hoest. Het kind blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn;
Het kind een contact is van een patiënt die positief getest is op het coronavirus en het kind
klachten heeft die passen bij COVID-19;
Het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona ook koorts
heeft en/of benauwd is. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve
testuitslag heeft;
Het kind een huisgenoot is van iemand die positief getest is op het coronavirus. Het kind blijft
thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten krijgt tijdens deze
periode mag het weer naar school. U heeft de mogelijkheid om uw kind na 5 dagen te laten
testen (zie hiervoor kopje testen). Als uw kind negatief test, mag het weer naar school;
Leerlingen die met klachten op school zijn, worden door ouders opgehaald;

Afstand
•
•
•

Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
Tussen leerlingen en leerkracht hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
Tussen volwassenen moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
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Testen:
Het blijft altijd de keuze van ouders of men hun kind laat testen. Als een ouder de keuze maakt om
een kind niet te laten testen, geldt de quarantaineperiode van 10 dagen. Heeft een kind in deze
periode geen klachten gekregen, mag het kind na deze dagen weer naar school.
Testen van kinderen jonger dan 12 wordt geadviseerd als:
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv als er ook sprake is van
hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anders ernstig ziek is;
• er een melding is in het kader van een bron- en contactonderzoek;
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
Positief testen kind:
• Wanneer een kind positief getest is op corona moet het kind ten minste 7 dagen thuis in
isolatie blijven en uitzieken. Het kind mag weer naar school als het na deze 7 dagen ook 24
uur geen klachten meer heeft.
Thuisquarantaine na besmetting op school:
• Bij berichten over besmettingen op school houden we ons aan de Wet op de Privacy;
• School, kinderen en ouders volgen de instructie van de GGD;
• Als een kind of de leerkracht positief getest wordt, gaat de hele groep in quarantaine;
• Bij thuisquarantaine is geen sprake van noodopvang. Kinderen blijven thuis!
School
•
•
•
•
•
•
•

Leerlingen zitten in hun eigen groep bij hun eigen leerkracht. Contact met leerkrachten van
andere groepen wordt zo veel mogelijk vermeden;
In de groep wordt zoveel mogelijk gewerkt in vaste groepjes om binnen de groep het contact
met meerdere kinderen zoveel mogelijk te beperken;
Kinderen spelen alleen met hun eigen groep buiten;
Er zijn géén groepsdoorbrekende activiteiten (bv in de aula of uitwisseling tijdens lessen).
Leerlingen komen niet in andere groepen dan hun eigen groep;
Iedere groep gebruikt een eigen toiletruimte;
Er is geen gym in de sporthal. Er zullen extra beweegactiviteiten zijn in de aula en/of buiten;
Ondersteuning van leerlingen door logopedist en andere begeleiders start weer op. Hierbij
wordt gelet op de veiligheidsmaatregelen.

Teamleden:
• Teamleden blijven gescheiden, ook tijdens pauzes en andere momenten om
contactmomenten tussen personeel zo veel mogelijk te beperken.
• Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats. Andere
activiteiten zoals teamoverleggen e.d. vinden online en op afstand plaats.
• Teamleden dragen in de gangen een mondneusmasker.
Ouders:
•
•
•
•
•
•

Bij het brengen en halen van kinderen vragen we ouders om een mondkapje te dragen;
Laat kinderen die dat kunnen alleen naar school gaan;
Ouders van groep 1 t/m 8 mogen niet op de speelplaats. Hou hierbij 1,5 meter afstand!;
Ouders nemen buiten poort afscheid van hun kind(eren). Kinderen van groep 4-5-6 en 7-8
gaan zelfstandig naar binnen. Ze gebruiken hiervoor hun eigen ingangen.
De kinderen van groep 1-2-3 lopen naar hun juf. Zij wacht op de speelplaats. Daarna gaan ze
door hun eigen ingang naar binnen;
Ouders mogen niet zonder afspraak in het schoolgebouw;
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•
•
•
•

Oudergesprekken vinden plaats via videobellen. U krijgt hiervoor een uitnodiging van de
leerkracht;
Indien ouders/externen het schoolgebouw betreden kan dit alleen via de hoofdingang. U
moet zich hier registreren;
Ouders en andere volwassenen dragen tijdens het lopen in de gangen van school een
mondneusmasker;
Ouders die verkoudheidsklachten hebben blijven thuis!

Contact ouders-leerkracht:
• Ziekmeldingen gebeuren altijd telefonisch voor 08.45 uur;
• Leerkrachten lopen niet met hun groep naar buiten;
• De parro-app staat tussen 08.00 en 17.00 uur open voor gesprekken tussen ouder en
leerkracht. Deze kunt u gebruiken als u een vraag of mededeling heeft die niet dringend is.
Voor 08.15 en na 14.30 uur heeft de leerkracht tijd om deze te lezen. Het is niet altijd
mogelijk om ook direct te reageren;
• Indien u een zorg heeft of een uitgebreidere vraag, is het belangrijk dat u telefonisch contact
opneemt met de leerkracht na schooltijd. U kunt natuurlijk wel via de app vragen om een
belafspraak.
• Indien een groep thuis moet blijven (ivm positieve test klasgenoot of afwezigheid vervanging)
krijgt u via de Parro-app een bericht. We proberen dit op tijd aan te geven. Dit kan misschien
niet in alle gevallen! Hou de Parro-app goed in de gaten, zodat u als ouder snel kunt
handelen ( bijvoorbeeld opvang regelen) als dit nodig is.
Thuisonderwijs:
• Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs op school volgen;
• Als een leerling in thuisquarantaine moet, verzorgt de school online-onderwijs. De leerling
volgt thuis, via een laptop het onderwijs in de groep;
• Uiterlijk aan het einde van de tweede dag na melding ligt op school een pakket voor
thuisonderwijs klaar;
• Ouders zijn (mede)verantwoordelijk voor het volgen van online-thuisonderwijs. De
belangrijkste taak van de leerkracht is het geven van het onderwijs in de groep;
• Als de hele groep en de leerkracht in thuisquarantaine moet, starten we binnen 3
(werk)dagen een vorm van thuisonderwijs op;
• Als ouders vanuit zorgen om de gezondheid van hun kind of directe familieleden overwegen
om hun kind niet naar school te laten gaan, nemen ze contact op met de schoolleiding om af
te stemmen hoe om te gaan met de leerplicht.
Uitval leerkrachten:
• Van schoolteams, ouders/verzorgers en kinderen wordt gevraagd om voorzichtig te
zijn, geen onnodige risico's te lopen en protocollen te volgen;
• Wij zullen het uiterste doen om te voorkomen dat een klas naar huis wordt gestuurd;
• Het verdelen van een klas leerlingen over de andere klassen is niet mogelijk in verband met
de regels rondom contact leerlingen met andere groepen. Indien vervanging niet mogelijk is,
blijft de groep thuis;
• Wanneer een klas meerdere keren thuis is moeten blijven, wordt in geval de leraar weer niet
vervangen kan worden, een andere klas aangewezen om thuis te blijven;
• Als er te veel besmettingen zijn en er te grote risico's ontstaan, gaan we terug naar de het
geven van onderwijs op afstand zoals voor 8 februari.
Verjaardagen:
• Er mag enkel getrakteerd worden op gekochte voorverpakte traktaties.
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Hygiëne:
• Leerlingen wassen hun handen steeds bij binnenkomst van het gebouw (dus ook na
pauzes!), voor het eten en na toiletgebruik;
• Tafels, toiletten, contactpunten worden dagelijks gereinigd;
• Deurklinken en kranen in lokalen worden meerdere keren op een dag gereinigd;
• Leerkrachten hebben de keuze om in de groep een faceshield te dragen.
• Leerlingen van groep 7 en 8 hoeven geen mondneusmasker te dragen. Ouders die het voor
hun kind in groep 7 of 8 wenselijk vinden dat in de gang een mondneusmasker gedragen
wordt, zijn vrij om deze keuze te maken. Wilt u dan thuis uitleggen hoe uw kind dit masker
moet gebruiken.
Ventilatie:
• In alle groepen zijn Co2-meters aanwezig. Bij onvoldoende frisse lucht wordt er extra
geventileerd;
• Er wordt gedurende de dag extra geventileerd door het open zetten van ramen op
ventilatiestand;
• Tijdens pauzes staan ramen en deuren open om zo snel de lucht te verversen.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!
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