Beste ouder(s)/verzorger(s),

30 maart 2021

Goed nieuws. De school gaat weer open! Met het team hebben wij deze week goed nagedacht over
een veilige maar vooral werkbare organisatie om dit te kunnen doen. We hebben ook de MR
geraadpleegd en betrokken bij de besluitvorming. U kunt erop vertrouwen dat we bij de organisatie
zoals we deze aan u gaan voorstellen, rekening hebben gehouden met de richtlijnen vanuit het
ministerie en van het RIVM. Dit schrijven gaat over de algemene organisatie van de schoolheropening.

Lees deze brief alstublieft in zijn geheel goed door!
De basis voor dit plan is het servicedocument dat we hebben ontvangen vanuit het ministerie. Dit is
leidend geweest in de keuzes die we hebben gemaakt met het team en de MR. In dat document staan
de veiligheidsmaatregelen m.b.t. afstand, richtlijnen omtrent quarantaine, hygiëne etc. en bevat naast
wettelijke verplichtingen ook adviezen. Alle wettelijke verplichtingen vanuit het ministerie en het RIVM
hebben wij opgevolgd. Een aantal adviezen hebben wij, vanwege de praktische uitvoering, anders
ingevuld. Dat heeft te maken met de mogelijkheden van onze locatie en het schoolgebouw.
Wij realiseren ons dat het véél informatie is. We hebben ons best gedaan om het zo duidelijk mogelijk
samen te vatten voor u. Deze brief dient ook als naslagwerk. Zodat u het op een later moment, indien
nodig, nogmaals kunt teruglezen. Begrijpt u iets niet? Schroom niet om hulp te vragen!

1. Wanneer en op welke momenten mag mijn kind naar school?
•
•
•

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen vanaf 8 februari 2021 weer volledig naar school gaan.
Het ministerie heeft bepaald dat leerlingen verplicht naar school gaan. De reguliere
leerplicht is van kracht.
We houden onze reguliere schooltijden aan. Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.35 uur,
op vrijdag tot 12 uur. De inloop is, zoals in het begin van het schooljaar, verdeeld over vier
poorten én met een langere inlooptijd. De inloop is vanaf 8.15 uur bij de poort die u al het
hele schooljaar gebruikt. De plattegrond hebben we in de bijlage meegestuurd.

Bijzonderheden:
➢ Uw kind mag niet naar school met klachten, dit zijn lichte verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging (tot 38 graden), koorts (vanaf 38 graden) of
plotseling verlies van reuk en/of smaak. Ook niet na een negatieve test, uw kind moet 24 uur
klachtenvrij zijn. Wanneer er thuis gezinsleden koorts hebben of al reeds vanwege een positieve
testuitslag in quarantaine zitten, mag uw kind niet naar school toe komen. U meldt uw kind dan
telefonisch ziek, via de bekende weg. Mochten kinderen met klachten op school komen, dan nemen
wij contact met u op om uw kind op te laten halen.
➢ Bij een positief geteste leerling moet de hele groep (inclusief leerkracht) minimaal 5 dagen in
quarantaine1. Op het moment dat we worden geïnformeerd door ouders, over een positief geteste
leerling, informeren wij alle ouders van deze groep. Als een groep in quarantaine moet schakelen
we over op onderwijs op afstand voor een periode van 5 dagen, voor zover dat voor die
leeftijdsgroep mogelijk en zinvol is. Na 5 dagen én een negatieve testuitslag, geeft de leerkracht
weer fysiek onderwijs op school.
➢ Valt uw kind in een officiële risicogroep? Bespreek dit dan met de directie van de school. Samen
bekijken we wat het meest verstandig is in uw situatie. U bepaalt.

1

In sommige gevallen is quarantaine van een groep niet nodig, bijvoorbeeld als er sprake is van een asymptomatische
besmettingen of als er geen sprake is geweest van een besmettelijke periode in de groep.

2. Waar moet ik rekening mee houden tijdens halen & brengen?
•

•
•
•
•
•
•
•

We willen zo min mogelijk drukte rondom de school. Wij vragen u dan ook vriendelijk om
het ophalen en brengen alleen te doen en bij de juiste poort. Denk aan de 1,5 meter afstand
tussen volwassenen. Het ophalen en brengen is geen gezinsuitje, zorg voor zo min mogelijk
verplaatsingen en maximaal 1 ouder per gezin.
Wij adviseren de ouder die komt bij het ophalen en brengen een mondneusmasker te
dragen, zeker op plaatsen waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
De Millingenstraat is een schoolstraat, afgesloten voor auto’s, bij het ophalen en brengen.
De BSO (dat is voor- én naschoolse opvang) is helaas nog gesloten. Dit is alleen beschikbaar
voor kinderen waarvan de ouders een cruciaal beroep hebben of voor kinderen in een
kwetsbare situatie. Stem dit goed af met uw kinderopvangpartner, dit gaat niet via school.
We gebruiken vier poorten en alle in- en uitgangen van de gebouwen. Dat gebeurt op basis
van de groep, kijk goed op de plattegrond wat uw vaste breng- en ophaalpunt is. Heeft u
meerdere kinderen op school? Houd dan de groep van uw jongste kind aan.
Gebruik (tijdens het wachten) aan de Meerssenstraat de groenstrook tussen de bomen.
Kinderen vanaf groep 5 t/m 8 komen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school.
Komt u toch met de auto? Gebruik dan de kiss-and-ride strook aan de Meerssenstraat.

Bijzonderheden:
➢ Wij willen er alles aan doen om zoveel mogelijk rust en afstand in en om de school te creëren.
Daar hebben we uw medewerking hard voor nodig. Dus: kom alleen indien noodzakelijk, houd u zich
aan de schoolafspraken en houd 1,5 meter afstand!
➢ Wij gaan er in principe vanuit dat leerlingen in de leeftijd van groep 5 t/m 8 geheel zelfstandig
naar school kunnen komen. Zonder ouders dus.
➢ Kom zo min mogelijk met de auto! Pak de fiets of kom te voet waar mogelijk.

3. Met wie komt mijn kind op school in contact?
•
•

•

•
•
•

Uw kind komt met zo min mogelijk andere leerlingen en volwassenen in aanraking.
We werken met cohortering in alle groepen 1 t/m 8, dat wil zeggen dat leerlingen zich in
vaste groepen begeven. Een cohort is voor uw kind gewoon zijn of haar eigen groep. Op
deze manier kunnen we de kinderen een veilige omgeving bieden. Het is niet werkbaar om
leerlingen in een nog kleinere groep in te delen, omdat we werken met instructiegroepen
die voor elk vak anders van samenstelling zijn.
De leerlingen werken zoveel mogelijk in het eigen klaslokaal, we maken steeds een
professionele afweging tussen wat praktisch uitvoerbaar en pedagogisch en didactisch
verantwoord is. Zo kan er op de gang of in de aula gewerkt worden, maar niet met meer
dan één groep tegelijk. We passen hier de roosters op aan.
Voor leerlingen in de groepen 7 & 8 geven wij het dringende advies om een
mondneusmasker te dragen: bij binnenkomst, naar de gym gaan en het naar huis gaan. Het
masker kan af wanneer de leerlingen in de klas zijn.
Ook onze onderwijsondersteuners zijn actief. Specifieke ondersteuning laten we doorgaan
in het belang van het kind.
Ouders, adviseurs, stagebegeleiders, externen en andere bezoekers zijn voorlopig niet
welkom in het schoolgebouw. Met onze zorgpartners (SMW, GGD) overleggen we digitaal.
Het personeel is alert op afstand, tussen elkaar en ook waar haalbaar naar leerlingen toe.

•

We werken al met gescheiden pauzes. De leerlingen van de groepen 1 en 2 spelen
gescheiden buiten t.o.v. andere leerlingen. We hebben twee clusters van leerlingen: de
groepen 4-6-8 en de groepen 3-5-7. Het schoolplein is zeer groot en we vinden dat er
voldoende ruimte is voor leerlingen. Op deze manier houden we de groepen die buiten zijn
compact en is het werkbaar voor onze leerkrachten. Het is onmogelijk voor iedere groep
afzonderlijke pauzemomenten te creëren, twee keer per dag én voldoende pauzetijd te
realiseren voor het personeel.

Bijzonderheden:
➢ De gym- en beweeglessen gaan door. De kleedkamers worden na iedere groep schoongemaakt.
Het gymmen en bewegen proberen we zoveel mogelijk buiten te organiseren op ons groene
schoolplein, maar het mag en kan ook binnen als het buiten niet mogelijk is. De gymdocent houdt
1,5 meter afstand t.o.v. de leerlingen, in situaties of lessen waarin dat niet kan draagt ze een
mondkapje. Op die manier zorgen we ervoor dat ze in contactcategorie ‘overige contacten’ valt.
➢Personeelsleden met klachten komen (net als leerlingen) niet naar school. Wij hopen van harte
dat iedereen gezond en vitaal blijft, zodat alles volgens planning kan verlopen.
➢ Bij de leerlingen in de groepen 1 en 2 wordt het overblijven gedaan door pedagogisch
medewerkers van de Teddybeer, met een mondneusmasker. Dit zijn vaste gezichten en zijn al
werkzaam in ons kindcentrum.

4. Welke maatregelen neemt de school, zodat het veilig en verantwoord is?
•

•

Wij hanteren de basismaatregelen die voor iedereen gelden:
o Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand
o Leerkrachten en leerlingen wassen vaak de handen (> 20 seconden met zeep)
o Niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog
o We schudden geen handen
o Personeel en andere bezoekers doen een gezondheidscheck
Daarnaast hanteren wij nog extra maatregelen:
o De teamkamer is de komende periode afgesloten en wordt niet gebruikt, personeel
blijft gescheiden, ook tijdens pauzes en andere momenten.
o Trakteren is toegestaan, alleen als het voorverpakt is en het wordt thuis opgegeten
o Wij zorgen voor voldoende ventilatie, in diverse lokalen zijn CO2 meters geplaatst
om de gegevens uit te lezen. Dit is al sinds begin van dit schooljaar van kracht.
o De conciërges zorgen voor koffie en thee en maken dagelijks een ronde
o Bij de opstart van de dag is er bij het betreden van het lokaal voor elke leerling
desinfectie foam, dit is speciaal aangeschaft en geschikt voor kinderen.
o Mondkapjes zijn niet verplicht leerkrachten in het basisonderwijs. We stellen ze wél
beschikbaar voor leerkrachten die er mee willen werken. We hebben transparante
mondkapjes/faceshields, zodat leerlingen de mimiek en de non-verbale
communicatie zien van de leerkracht
o Indien nodig zijn er voor leerkrachten plastic schermen om van achter te werken
o Kinderen moeten geheel klachtenvrij zijn om naar school te gaan, dit is een
strengere richtlijn dan de protocollen aangeven. Dit is een bestuursafspraak voor
alle scholen van Xpect Primair. Wij vinden dat dit een voorwaarde is om open te
kunnen en doen dan ook een beroep op alle ouders om kinderen met klachten thuis
te houden.
o Bij de hoofdingang (van beide gebouwen) staat een desinfectiezuil. Er is een
registratieplicht en er wordt een gezondheidscheck gedaan.

•
•
•
•

Eventuele besmettingen van leerlingen of personeel melden we bij de GGD en ons bestuur
We verzorgen alleen onderwijs op school, na lestijd is de oproep voor het personeel om
naar huis te gaan en vanuit huis verder te werken
We annuleren fysieke activiteiten, studiedagen en andere (grote) bijeenkomsten.
Overleg vindt digitaal plaats. Wel is er ruimte voor fysieke afspraken als de inhoud van het
gesprek daarom vraagt, dit is ter beoordeling van de professional en de ouder(s).

Bijzonderheden:
➢ Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden t.o.v. elkaar of volwassenen.
➢ Naast de veiligheid hebben we ook te maken met het pedagogisch welzijn van kinderen. Wij
willen dat onze school voor kinderen weer een normale, veilige omgeving wordt waarin ze zich
kunnen ontwikkelen. Daar hoort ook nabijheid van de eigen groepsleerkracht bij.

5. Hoe gaat school, na 8 februari, om met thuisonderwijs?
•

Wij verzorgen vanaf 8 februari alleen fysiek onderwijs. Leerkrachten kunnen niet op twee
schaakborden tegelijk spelen. We schakelen (weer) over naar fysiek onderwijs, om dat goed
en beredeneerd te doen vervalt het onderwijs op afstand.
• We maken alleen één uitzondering wanneer er een groep (inclusief leerkracht) in
quarantaine moeten, vanwege een positief geteste leerling. Op dat moment schakelen we
weer vijf dagen over op onderwijs op afstand, daarna is er weer fysiek onderwijs. We nemen
dan één dag de tijd om alles te organiseren. Denk aan het verspreiden van het materiaal aan
leerlingen en het omschakelen van fysiek naar digitaal onderwijs voor de leerkracht.
Bijzonderheden:
➢ In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij een gezin dat zelf in quarantaine moet i.v.m. bron- en
contactonderzoek buiten de school om, leveren we maatwerk en gaan we in gesprek wat er mogelijk
is. De leerkracht van uw kind neemt dan contact op om te kijken wat er nodig is aan materiaal om
vooruit te kunnen.
➢ Voor de duidelijkheid: het testen (en vaccineren) staat los van school en is iets waar ouders zelf
de regie over hebben en hun eigen beslissing in nemen.
➢ Wanneer u, in het geval van groepsquarantaine voor 5 dagen, geen test wilt afnemen bij uw kind,
dan hebben wij daar begrip voor. In dat geval bent u verplicht de richtlijnen te volgen vanuit het
bron- en contactonderzoek. Dat wil zeggen dat uw kind nog 5 dagen extra in quarantaine zal moeten
blijven, dus in totaal 10 dagen. In deze periode (van 5 dagen extra quarantaine) verzorgen we geen
onderwijs op afstand. Wanneer uw kind klachtenvrij is mag het na deze 10 dagen weer naar school.
➢ De noodopvang vervalt vanaf 8 februari. Op het moment dat de scholen volledig open zijn
verzorgen wij geen noodopvang meer. Dit is belangrijk voor u als ouder om alvast te weten, indien
er sprake is van een quarantaineverplichting.

6. Hoe gaat school de gemiste onderwijstijd inhalen?
•

•
•

Wij zijn blij om onze leerlingen weer te mogen ontvangen. In de eerste plaats zijn wij vooral
erg nieuwsgierig hoe het met hen gaat. Ze hebben elkaar maar ook de juf of meester gemist.
De komende periode willen wij benutten om weer opnieuw aan elkaar en de
schoolstructuur te wennen en om lekker te gaan leren.
We maken ons geen zorgen over leerachterstanden, maar wel over de verschillen die aan
het ontstaan zijn. Vandaar dat we ook het initiatief hebben opgestart van een winterschool.
Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, hebben daar al een mail over ontvangen.
We maximaliseren de onderwijstijd door de vieringen aan te passen (zoals carnaval) en
indien mogelijk studiedagen te laten vallen, dit worden dan gewone lesdagen.

•

We zullen op allerlei manieren, bijvoorbeeld d.m.v. toetsen of observaties, de ontwikkeling
van onze leerlingen in beeld brengen. Niet om te beoordelen, maar om zo goed mogelijk
aan te sluiten en te bepalen wat we aan gaan bieden. Kinderen zijn nu bijna zes weken thuis
geweest, maar ze en jullie hebben niet stil gezeten. Verschillen tussen leerlingen zullen soms
groter geworden zijn. Een uitdaging voor ons, maar die gaan wij graag aan. Dat hoeft niet
gelijk als ze weer op school starten. Daar nemen wij de tijd voor.

Bijzonderheden:
➢ Als team nemen wij de tijd om te observeren hoe onze leerlingen terugkomen nadat we ze bijna
6 weken niet fysiek hebben gezien. We gaan keuzes maken m.b.t. eventuele toetsen en rapportage
e.d. Wij waarderen het als u ons de tijd geeft om dit weloverwogen te doen. Natuurlijk informeren
wij u steeds over de door ons gemaakte keuzes.
➢ Wanneer school zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind, zal de leerkracht dit met u
bespreekbaar maken. Maar ook andersom: wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van
uw kind, neem dan vooral contact op met de leerkracht.
➢ De driehoeksgesprekken (vanaf 2 maart) gaan digitaal plaatsvinden en gaan door zoals gepland,
de inhoud en doel van het gesprek wordt wel aangepast. Daarover later meer.

Wij realiseren ons dat het véél informatie is. We hebben ons best gedaan om het zo duidelijk mogelijk
samen te vatten voor u. Deze brief dient ook als naslagwerk. Zodat u het op een later moment, indien
nodig, nogmaals kunt teruglezen. Begrijpt u iets niet? Schroom niet om hulp te vragen!
Mochten er vragen zijn, heeft u zorgen of zijn er onduidelijkheden: neem dan contact op met de
directie van de school via ons algemene e-mail adres: bs.de.sporckt@xpectprimair.nl.

We zien er naar uit om alle leerlingen maandag 8 februari weer te zien!

Met vriendelijke groeten, namens het team en de MR,

Directeur basisschool De Sporckt

