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Inleiding
We hopen dat iedereen vandaag een leuke dag heeft gehad, met of zonder het Koningsspelen
programma. Vandaag begint de meivakantie en we hopen dat dat voor iedereen wat rust zal
geven. In de afgelopen 6 weken hebben we allemaal ons best gedaan ons werk te
combineren met het geven van thuisonderwijs en/of het opvangen van de kinderen. Dat was
een hele klus! Wij zijn in ieder geval blij dat we vanaf maandag 11 mei de kinderen weer
zullen zien. Hoe de herstart van de school in zijn werk zal gaan, staat hieronder beschreven.
Totstandkoming Plan herstart onderwijs
Het plan is tot stand gekomen op basis van de wettelijke richtlijnen en adviezen van de
overheid. Deze richtlijnen zijn door de PO-raad en diverse vakbonden vertaald in een protocol
herstart onderwijs. Dit protocol beschrijft hoe die herstart er op grote lijnen uit zou moeten
zien. Het team is bij het opstellen van dit plan en bij alle keuzes die gemaakt moesten
worden, uitgegaan van dit protocol en heeft daarnaast de volgende twee uitgangspunten
gehanteerd:
 de meest effectieve vorm van onderwijs mogelijk in deze situatie
 het sociaal-emotioneel welbevinden van de kinderen
Het plan is donderdagavond besproken met de MR en na een aantal opmerkingen en
aanvullingen akkoord bevonden. Om het plan leesbaar te houden vindt u hieronder een
onderverdeling per onderwerp, waarin eerst de voorschriften worden benoemd en vervolgens
de uitwerking.
Naar school
-

alle leerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school
er wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs
er wordt gebruik gemaakt van vaste cohorten
scholen streven ernaar kinderen uit 1 gezin zoveel mogelijk in hetzelfde cohort te
plaatsen

Op maandag en donderdag gaan de groepen 1, 3, 5 en 8 naar school. Dit zijn samen 63
kinderen. Op dinsdag en vrijdag gaan de groepen 2, 4, 6 en 7 naar school. Dit zijn samen 61
kinderen. Op woensdag gaan in de even weken de groepen 1, 3, 5 en 8 naar school en in de
oneven weken de groepen 2, 4, 6 en 7. Op woensdag 13 mei gaan dus de groepen 1, 3, 5 en
8 naar school.
Inhoud onderwijs
-

de leerlingen krijgen de helft van hun reguliere onderwijstijd aangeboden op school
de leerlingen gaan volledige dagen naar school
voor de dagen dat de leerlingen niet op school zijn, organiseert de school een vorm
van onderwijs passend binnen de mogelijkheden
er geldt een gereduceerd onderwijsaanbod: groepsactiviteiten zoals schoolreisjes,
vieringen en excursies gaan niet door

In alle groepen zal de eerste lesdag ruim de tijd genomen worden om met de kinderen te
bespreken wat er gebeurd is en wat dat met iedereen heeft gedaan. Er wordt de komende tijd
vooral ingezet op het welbevinden van de leerlingen en het sociaal-emotionele klimaat. De
eerste lesdag wordt ook een opstart gemaakt met het lesprogramma. Dit zal de eerste
dagen/weken bestaan uit herhalingsstof. Daarna zullen reguliere toetsen afgenomen worden
om te kijken wat er is blijven hangen en waar nog extra instructie nodig is. Qua lesstof zal de
focus blijven liggen op de kernvakken rekenen, taal en lezen en zullen de kinderen op de

NIEUWSBRIEF
dagen dat ze naar school gaan instructie ontvangen. Aan de hand van deze instructie kunnen
de kinderen op de dagen dat ze thuis zijn verwerkingsstof maken. We blijven daarbij gebruik
maken van de thuiswerkmiddelen en programma’s (zoals Classroom en Padlet) die we de
afgelopen periode hebben gebruikt. Vanaf 11 mei vindt communicatie (vragen van leerlingen,
maar ook feedback van de leerkrachten op de gemaakte oefeningen thuis) tussen de
leerlingen en leerkrachten uitsluitend weer op school plaats en niet meer via de mail of via
Classroom.
Helaas gaan groepsactiviteiten als schoolreisjes, vieringen en excursies niet door. Dit
betekent helaas ook dat het kamp van groep 8 en de musical niet doorgaan zoals we normaal
gewend zijn. We zoeken naar een alternatief om toch een mooi afscheid voor groep 8 te
realiseren. Suggesties hiervoor zijn welkom en mogen gericht worden aan de leerkrachten
van groep 8.
Normaal hebben de kinderen op dinsdag en donderdag gym. Het is handig als de kinderen op
die dagen makkelijk zittende kleren aantrekken, zodat er buiten een (alternatieve) gymles
gegeven kan worden. De gymlessen in de sportzaal van ’t Meuken gaan in ieder geval tot 20
mei niet door. Op de andere dagen kunnen kinderen uiteraard niet een hele dag alleen maar
instructie volgen. De leerkrachten houden hier rekening mee en zullen de instructie afwisselen
met andere (bewegings-)activiteiten.
Aanwezigheid in school
-

tussen de leerlingen hoeft geen 1,5m afstand bewaard te worden
tussen leerkrachten en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5m afstand gehouden
worden
de beschikbare ruimtes in het schoolgebouw dienen optimaal ingezet te worden, zodat
er zoveel mogelijk afstand tussen leerlingen en leerkrachten gecreëerd wordt
klassen maken gescheiden van andere klassen gebruik van het schoolplein
het team is aanwezig voor het lesgeven aan de kinderen, maar werkt in principe
zoveel mogelijk thuis

De leerlingen zitten bij elkaar in de klas voor instructie. Daarna kan de leerkracht er
eventueel voor kiezen de kinderen over een grotere ruimte te verdelen als ze verwerkingsstof
maken. De leerkrachten lopen geen hulprondes en wijzen de kinderen erop dat ze elkaar
kunnen/mogen helpen bij het maken van de lesstof. In de pauze speelt de groep gescheiden
van de andere groepen op een afgesproken plek. We maken hiervoor een rooster, waarbij de
4 aanwezige groepen verdeeld worden over de speelplekken rondom de school (voetbalveld,
pannaveld, schoolplein, kleine plein). Dit rooster zal wisselen, zodat de kinderen op hun
schooldagen op verschillende plekken kunnen spelen.
Halen en brengen van de kinderen
-

er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouders
ouders begeven zich (helaas) niet in school of op het plein
leerlingen worden door maximaal 1 volwassene opgehaald
scholen zorgen voor gespreide breng- en haaltijden indien niet elk lokaal een eigen
ingang van buiten naar binnen heeft

Vanaf 11 mei kunnen ouders hun kind(eren) brengen van 8:15 uur tot 8:30 uur. Zij dragen
de kinderen over aan (de helft van) het team. De leerkrachten staan bij het hek bij het kleine
plein en bij de toegang van het plein richting de hoofdingang. Door de kinderen daar over te
dragen, blijft er ruimte voor de kinderen die op de fiets komen, om hun fiets weg te kunnen
zetten in de fietsenrekken. De kinderen lopen direct door naar binnen, zodat ze gefaseerd
naar binnen kunnen. Groep 1, 2 en 3 gaan via de kleuteringang naar binnen, groep 4 t/m 8
via de hoofdingang. De andere helft van de teamleden zal in school aanwezig zijn om de
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kinderen op te vangen. We willen ouders vragen bij het ophalen van de kinderen 1,5 m
afstand van elkaar en de personeelsleden te houden en hun kind(eren) direct mee te nemen
naar huis.
Om het oversteken veilig te laten verlopen, willen we vanaf 11 mei de lijst van brigadiers
weer in werking stellen. Aangezien er alle dagen kinderen naar school komen, zijn er ook alle
dagen brigadiers nodig. Mocht u aan de beurt zijn om brigadier te zijn, maar is dit niet te
combineren met het feit dat uw eigen kinderen die dag niet naar school gaan, dan vragen we
ouders onderling te ruilen. Voor brigadiers geldt ook dat ze 1,5m afstand houden van de
leerlingen.
Noodopvang
-

de scholen zijn samen met de kinderopvangorganisaties verantwoordelijk voor de
(nood-)opvang van kinderen met ouders met een cruciaal beroep

Vrijdag 24 april is de laatste dag dat de noodopvang centraal wordt geregeld op de
Holthuizen. Ouders met een cruciaal beroep, voor wie noodopvang van de kinderen vanaf 11
mei nog steeds noodzakelijk is, willen we vragen dit ruim van te voren bij Anne aan te geven
via de mail (a.sassen@keender.nl). Net zoals zij dat tot nu toe hebben gedaan. Deze kinderen
vangen we op in de (combi-)groep waarin ze normaal zitten. Deze kinderen maken die dag de
verwerkingsstof die ze normaal thuis zouden maken. De school vangt de kinderen op tot de
reguliere eindtijd, daarna gaan de kinderen eventueel naar de kinderopvangorganisaties die
bij school betrokken zijn. Vanuit school is er al contact geweest met deze organisaties. Zij zijn
op de hoogte van dit plan en van de dagen waarop elke groep naar school gaat.
Hygiëne
-

de school draagt er zorg voor dat de algemene hygiëne-voorschriften van het RIVM
zoveel mogelijk worden nageleefd
iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, tenminste 20
seconden
er worden geen handen geschud
hoesten/niezen in de elleboog
niet aan je gezicht zitten

Op de eerste lesdag zullen de leerkrachten aandacht besteden aan bovenstaande hygiënevoorschriften en hoe we dat vormgeven in de school. We willen alle ouders vragen dit goed
voor te bespreken met hun kinderen. Ook de regel dat kinderen 1,5m afstand houden van de
leerkracht. Dit geldt ook voor de kleuters, hoe moeilijk dit ook is. De school zorgt voor
voldoende desinfecterende gel, zeeppompjes, papieren handdoekjes en oppervlaktesprays in
school en in de klassen. Bij elke schoolingang staat een pomp met desinfecterende handgel.
We vragen kinderen en personeel hiervan gebruik te maken bij binnenkomst. Ook vragen we
kinderen voordat ze (kleuter-)materialen gebruiken eerst hun handen te wassen en na afloop
ook. Verder vragen we jarige kinderen die willen trakteren om iets te trakteren wat
voorverpakt is.
Met de schoonmaakorganisatie is afgesproken dat er vanaf 11 mei dagelijks op iedere school
wordt schoongemaakt en dat alle tafels, deurklinken en sanitaire ruimten extra met
desinfectant worden gereinigd. Uiteraard naast de overige schoonmaakwerkzaamheden die
plaatsvinden.
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Veiligheid
-

-

de school past de algemene adviezen en richtlijnen van het RIVM toe: leerlingen en
leerkrachten blijven thuis bij de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten,
keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts
als een leerkracht gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat de
leerkracht naar huis
als een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt of
anderszins ziek wordt, wordt het direct door een ouder opgehaald
leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs (beslissing van ouders in overleg met de school)
leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld
van fysiek onderwijs (beslissing van ouders in overleg met de school)
leerkrachten dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen
licht medische handelen door het onderwijspersoneel worden zonder bescherming
uitgevoerd

Als een leerkracht ziek wordt, proberen we inval te regelen. Lukt dit niet, dan proberen we als
team een oplossing te bedenken voor het opvangen van de groep. Dit kan ook betekenen dat
een groep naar huis wordt gestuurd.

Google Meet
De ouders van de kinderen uit groep 5-6 en groep 7-8 hebben waarschijnlijk al gemerkt dat
de leerkrachten in Google Classroom Google Meet hebben aangezet. Via Meet kunnen
kinderen onderling en met de leerkracht videobellen. Het is een afgeschermde omgeving
waarin alleen kinderen uit de klas elkaar kunnen zien. We hadden deze functie aangezet om
te onderzoeken of we dit zouden kunnen inzetten voor het geven van instructie als de scholen
nog dicht zouden blijven. Dit is gelukkig niet meer nodig. Aangezien we van veel kinderen en
ouders terugkrijgen dat ze er enthousiast over zijn, hebben we besloten de functie aan te
laten staan (en ook open te zetten voor groep 4-5). In deze corona-tijd kan het een functie
hebben op sociaal-emotioneel gebied en het in contact blijven met elkaar. Het is uiteraard
aan ouders of hun kinderen er gebruik van mogen maken. De leerkrachten zullen in de
meivakantie, maar ook daarna, niet actief deelnemen aan die online video-omgeving.

