[ Naar school vanaf 11 mei a.s. ]

24 april 2020
Beste ouders, beste verzorgers,
De kinderen gaan weer naar school toe komen: fijn!
Maar we zullen wel met z’n allen de maatregelen in acht moeten nemen, zowel rondom, als in het gebouw.
Bij de afwegingen staan steeds de veiligheid en gezondheid van onze leerlingen en jullie voorop. We hebben
gekeken naar hoe wij binnen de huidige situatie en binnen onze mogelijkheden het onderwijs vorm kunnen
geven. Hierbij hebben we rekening te houden met de richtlijnen van de regering, afspraken binnen INOS en de
belastbaarheid van de medewerkers.
Hieronder staat vermeld hoe wij dit op De Werft organiseren en welke ‘spelregels’ er gelden (in ieder geval voor
de periode van 11 tot en met 20 mei).

In het kort:
•
•
•

Iedere groep is in twee kleine groepen verdeeld (lijst volgt via de mail)
Kinderen uit 1 gezin komen op dezelfde dagen naar school
Maximaal 1 ouder/verzorger brengt kind(eren) naar school

•
•
•

Iedere groep maakt gebruik van een toegewezen ingang/uitgang (zie schema)
Kinderen komen zelfstandig naar de plaats waar de leerkracht staat
Wij vertrouwen op een grote mate van zelfstandigheid en dat kinderen uit groep 5 tot en met 8
zelfstandig naar school toe komen. Uitzondering wanneer kinderen te ver van school wonen.

•

Op ma-di-do-vr is er een continurooster van 09:00 tot 14:30, op woe van 09:00 tot 12:15
➢ Alle groepen hebben dagelijks een inloop van 08:40 – 09:00

•

Kinderen eten tussen de middag in de klas samen met hun leerkracht in hun eigen groep
➢ Kinderen nemen eigen (gezonde) lunch mee
➢ Daarna 25 minuten buitenspelen
Alle groepen hebben gespreide (kleine) pauzes
➢ Kinderen nemen fruit/drinken mee
➢ Deze periode vieren we wel verjaardagen maar zonder traktaties

•

•

Kinderen gebruiken op school alleen hun eigen spullen
➢ Kinderen hangen jas/tas op aan hun eigen stoel in de klas
➢ Kinderen nemen alle schoolspullen weer mee naar school
➢ Kinderen leveren op de dag dat ze weer naar school toe komen hun geleende Chromebooks in
bij de leerkracht
➢ Kinderen nemen eigen koptelefoon/oortjes mee
➢ Kinderen nemen eigen flesje water mee

•

De klas/school wordt iedere dag grondig schoongemaakt en in het lokaal zijn alle hygiëne-maatregelen
getroffen als papieren doekjes, handzeep, desinfecteer-gel en tafeldoekjes.

•

Kinderen gaan bij het uitgaan van de school zelf naar hun ouder/verzorger toe of worden door de
opvang opgehaald.

•

De leerkracht ziet erop toe dat de jongste kinderen opgehaald worden en zolang zij niet opgehaald zijn,
blijven ze bij hun eigen leerkracht.

•

Noodopvang is alleen voor ouders met vitale beroepen.
Noodopvang is alleen als er echt geen andere oplossing is.

•
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Een schooldag
Om de organisatie van onderwijs en opvang goed op elkaar te kunnen
afstemmen hanteren we een continurooster. Dit betekent dat de schooldag van de kinderen op ma-di-do-vr van
09:00 tot 14:30 zal duren. De woensdag duurt van 09:00 tot 12:15. De kinderen lunchen dan samen met hun
eigen leerkracht in hun eigen klas. Voor de lunch plannen we 20 minuten. Na de lunch is er 25 minuten
buitenspeeltijd. Ook de leerkracht heeft recht op een pauze. Afhankelijk van de organisatorische mogelijkheden
kan het zijn dat de leerkracht deze pauze tijdens het lunchmoment of buitenspelen heeft. Dit moeten we alleen
nog verder uitzoeken en kan nog niet gedeeld worden op dit moment.
De schooldag start voor alle groepen met een inloop om de toestroom van ouders en kinderen te spreiden. De
inloop is van 08:40 tot 09:00. Kinderen komen zelf naar de klas toe via de ingang die hieronder beschreven
staat. Ouders blijven op afstand en ook op voldoende afstand van andere volwassenen. We maken van de haal
en brengplaatsen Kiss & Bye plaatsen. Het is de bedoeling dat iedereen zo kort mogelijk in de buurt van school
is, en dus ook snel weer huiswaarts keert.

Groep

Naar binnen/buiten via

12A

Buitendeur eigen lokaal

Via zwarte hekje van het koberpleintje

12B

Buitendeur eigen lokaal

12C

Buitendeur eigen lokaal

12D

Via centrale onderbouw ingang

Aan de achterzijde van school bij de moestuinen.
i.v.m. de veiligheid willen we dat ouders niet met de auto achter
de school komen. Parkeer uw auto elders in de wijk en kom uw
kind vervolgens te voet ophalen.
Kinderen kunnen bij aankomst door de linker deur naar binnen en
lopen door naar de klas.

3
Via centrale onderbouw ingang

Ouders staan met voldoende onderlinge afstand op het plein,
leerlingen komen naar leerkracht toe gelopen

5A

Buitendeur eigen lokaal

Via het schoolplein van de bovenbouw

5B

Via centrale bovenbouw ingang

34
4

6A
6B

Buitendeur teamkamer

Via achterzijde van het schoolgebouw

Via centrale bovenbouw ingang

Het zou fijn zijn als deze grote kinderen zoveel mogelijk
zelfstandig naar school toe komen.

7A
7B
8

Splitsen van de groep
Iedere groep op school is gesplitst in groep A en groep B. Kinderen uit hetzelfde gezin zitten in dezelfde groep.
De vaststaande verdeling ontvangt u via een aparte e-mail. Iedere groep heeft vaste dagen met een
wisselwoensdag.
MA 11 mei

DI 12 mei

WO 13 mei

DO 14 mei

VR 15 mei

Groep A

school

thuiswerkdag

school

school

thuiswerkdag

Groep B

thuiswerkdag

school

thuiswerkdag

thuiswerkdag

school

MA 18 mei

DI 19 mei

WO 20 mei

DO 14 mei

VR 15 mei

Groep A

school

thuiswerkdag

thuiswerkdag

Groep B

thuiswerkdag

school

school

hemelvaart
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Thuisonderwijs
De afgelopen weken hebben het onderwijs vormgegeven door filmpjes en
opdrachten in Classroom en verliep het contact via Hangout. Deze vorm was erg arbeidsintensief en het is niet
haalbaar om deze vorm te combineren met contactonderwijs in de klas. Vanaf 11 mei beperkt het
thuisonderwijs zich tot werk dat het kind op de schooldag meekrijgt, om de dag erna thuis te verwerken. De
bijbehorende uitleg krijgt het kind op school.

Inhoud van het onderwijs
We richten ons in eerste instantie op twee zaken: het sociaal-welbevinden van de kinderen en het hervinden
van ritme en stabiliteit. We kijken eerst terug op de afgelopen periode, daarna gaan we verder met de lesstof.
We zullen de eerste weken vooral gebruiken, zonder meteen te gaan toetsen, om in kaart te brengen wat de
kinderen allemaal hebben geleerd de afgelopen tijd: “Wat vraagt om herhaling?” en “Met welke onderwerpen
kunnen we doorpakken?”. Het spreekt voor zich dat dit voor ieder kind verschillend zal zijn en dat het even tijd
kost om alles goed in beeld te brengen. Na verloop van tijd zullen we kijken wanneer het afnemen van toetsen
van toegevoegde waarde zal zijn. Dit geldt ook voor de afname van CITO-toetsen voor het leerlingvolgsysteem.
Ook wat betreft het rapport zullen wij op een later moment besluiten hoe wij de voortgang van uw kind kunnen
bespreken en in welke vorm dit gegoten kan worden.
Gymmen doen we voorlopig niet. Hoewel kinderen wel weer mogen sporten, wordt bijvoorbeeld omkleden in
kleedruimtes niet toegestaan. Kleuters kunnen wel gebruikmaken van de speelzaal.

Ophalen na een schooldag
Kinderen komen via dezelfde route als in de ochtend ook weer naar buiten toe. Spreek daarom een strategische
plek met uw kind af. Leerkrachten houden de jongste kinderen bij het naar buitengaan goed in de gaten. De
kinderen komen vervolgens naar u toe. Het naar buitengaan zal niet tegelijk gaan als er meerdere groepen via
dezelfde uitgang gaan.
We willen u erop wijzen dat u onder schooltijd niet op het schoolplein mag komen. Bij het halen en brengen
kunt u wel gebruik maken van het plein om zo voor met name de jongste kinderen een veilige strategische plek
af te spreken. Het wandelpad tussen de school en de huisarts/gymzaal kan hier niet voor gebruikt worden. Hier
kunt u wel doorheen lopen maar u mag hier niet stilstaan i.v.m. bereikbaarheid van de huisarts/buurtzorg.
Mocht u uw kind aan de achterkant van de school ophalen dan vragen wij u hier niet met de auto achter te
komen. Parkeer uw auto verderop in de wijk en kom dan even lopend uw kind ophalen.

Hygiëne op school
Bij binnenkomst in de klas wassen de kinderen hun handen. In de klas worden alle hygiënemaatregelen
getroffen: papieren doekjes, handzeep, desinfecteergel, etc. zijn aanwezig. Leerkrachten zullen erop toezien dat
hier op de juiste manier mee wordt omgegaan.
Kinderen blijven in principe de hele dag in hun eigen klas, tenzij ze bijvoorbeeld naar de wc moeten. De
kinderen spelen tijdens de pauze buiten maar we beperken wel het aantal groepen dat tegelijk naar buiten gaat.
Aan het einde van de dag wordt de school grondig schoongemaakt.
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Noodopvang
De noodopvang is uitsluitend bedoeld voor kinderen van ouders met een
vitaal beroep (deze lijst is eerder al gedeeld). De opvang is dan ook nog steeds echt een uiterste noodoplossing
wanneer er geen alternatieven meer zijn. Vanaf 11 mei moet de noodopvang onder schooltijd door school
georganiseerd worden en de noodopvang na schooltijd door Kober. Dit heeft consequenties:

Onder schooltijd
Alle klassen zijn in twee groepen verdeeld waarbij iedere groep evenveel naar school toe komt. Op de
dagen dat uw kind(eren) is/zijn ingedeeld op een lesdag, heeft dat geen consequenties voor de
groepsgrootte. Wanneer u noodopvang nodig heeft op de niet-lesdagen wel.
Doordat school deze opvang zelf moet organiseren en geen extra personele capaciteit ter beschikking
heeft, betekent dit dat de kinderen van de noodopvang bij de groep ingedeeld worden die op die dag
les heeft. Hierdoor wordt de groep voor die dag dus groter.
Het mag duidelijk zijn dat we deze noodopvang van harte verzorgen omdat we het samen moeten
oplossen. Wel hopen we dat u echt uitsluitend een beroep op de noodopvang doet, als u echt geen
andere mogelijkheden heeft.

Buiten schooltijd
De kinderen die gebruik moeten maken van de noodopvang, worden buiten schooltijden opgevangen
door Kober. Dit geldt zowel op de lesdagen als op de niet-lesdagen.

Reguliere opvang buiten schooltijd
Heeft u geen vitaal beroep en kunt u dus geen aanspraak maken op de noodopvang, maar bent u wel
klant bij Kober voor de voorschoolse en/of naschoolse opvang? Deze opvang kunt u alleen inzetten op
de lesdagen van uw kinderen. Op de niet-lesdagen kunnen de kinderen dus niet naar de voorschoolse
en/of naschoolse opvang.

Inventarisatie behoefte noodopvang
Om goed zicht te hebben op de behoefte voor noodopvang van ouders met vitale beroepen ontvangt u
vandaag een aparte e-mail met het verzoek dit kenbaar te maken voor de periode van 11-20 mei.
Vermeld hierbij de naam van uw kind(eren), de groep(en) en de gewenste noodopvang-dagdelen. Uw
reactie ontvangen we graag uiterlijk woensdag 29 april a.s. via het e-mailadres:
kbsdewerft_info@inos.nl
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