Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Goeree-Overflakkee
Middelharnis, maandag 26-10-2020
Beste ouders / verzorgers,
Net voor de herfstvakantie kondigde het kabinet strengere maatregelen aan in de bestrijding
van de coronavirus. Als vervolg daarop worden op onze scholen extra maatregelen
getroffen.
We weten inmiddels allemaal: het virus is onvoorspelbaar, maar als het eenmaal binnen is,
kan het zich razendsnel verspreiden. Juist die brede verspreiding proberen we te
voorkomen.
De maatregelen zijn gericht op verbetering op de langere termijn. Natuurlijk zouden we zelf
deze maatregelen niet willen hoeven nemen. Echter, het gaat om de gezondheid van ons
allemaal. We vragen dan ook uw medewerking bij de naleving van de richtlijnen.
Vanzelfsprekend blijven de algemene voorschriften op de scholen gelden:
1)
2)
3)
4)
5)

1,5 meter afstand houden tussen volwassenen;
vaak en goed handen wassen;
ontsmet je handen bij binnentreden van de school;
in de elleboog niesen;
ouders / verzorgers houden hun kinderen thuis als:
● het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 (niezen, keelpijn, lichte
hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten, koorts);
● iemand in het huishouden besmet is (geweest) met COVID-19 totdat de
quarantainetijd voorbij is.
● iemand in het huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Bij 24
uur klachtenvrij, mogen leerlingen weer naar school;
● als het minder dan 10 dagen geleden in ‘oranje’ of ‘rood’ buitenland is
geweest (zie www.nederlandwereldwijd.nl voor een actueel overzicht);

Aanvullend worden er aanvullende maatregelen getroffen:
● gesprekken tussen ouder en leerkracht / IB-er of directeur vinden in principe online
plaats. De directeur kan hierop een uitzondering maken, maar doet dit alleen als het
kind in de ontwikkeling wordt belemmerd als het gesprek niet aan tafel plaatsvindt;
● alleen ouders die betrokken zijn bij het primaire proces worden in de school
toegelaten, uiteraard mits zij klachtenvrij zijn en niet in risicogebied zijn geweest in de
laatste 10 dagen;
● de lessen HVO, GVO, lessen vanuit de muziekschool en andere gastlessen worden
voorlopig niet gegeven. Zo voorkomen we dat er veel verschillende volwassenen in
de school komen;
● de afspraken met de schoolfotograaf vanaf woensdag 28-10-2020 worden uitgesteld
tot het voorjaar;

Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Goeree-Overflakkee
●

we verzoeken vriendelijk maar beslist overblijfouders, leerkrachten en andere
volwassen bezoekers een mondkapje te dragen als zij door de gangen en hallen van
de school lopen. In de klas en op het plein worden geen mondkapjes gedragen.

Nog enkele opmerkingen over ICT in coronatijd
De Sopogo-scholen beschikken over uitstekende ICT-middelen. Deze hebben we steeds
meer nodig, zowel in de klas als thuis wanneer er sprake zou moeten zijn van
thuisonderwijs. Thuisonderwijs kan moeten worden ingezet wanneer veel leerkrachten in
quarantaine zitten. Dan kunnen zij, terwijl ze niet ziek zijn, niet op school komen. Wanneer
zij dan lesgeven via internet, geldt een aantal privacy-maatregelen:
● er mogen geen beelden worden vastgelegd;
● kinderen zijn zoveel mogelijk alleen als zij digitale instructie volgen.
We rekenen op uw begrip voor deze maatregelen. Voor vragen of opmerkingen hierover,
kunt u contact leggen met de directeur van de school of met ondergetekende.
schooltijden
Het is ons bekend dat veel ouders/verzorgers tevreden waren met het continurooster dat we
voor de zomer voerden. Toch nemen we dat niet direct weer over, om een aantal redenen:
● Er is geen aansluiting met de nu geldende tijden van de kinderopvang. De extra
kosten hiervan willen we niet zomaar bij de ouders van BSO-leerlingen neerleggen;
● Met het lesrooster van voor de zomervakantie gaven we tijdelijk minder uren les. Dat
kon en dat mocht voor een korte periode, maar mag niet worden verlengd. Dat zou
betekenen dat er extra lestijd moet worden ingeroosterd. Dat doen we graag goed
doordacht en in overleg met alle partijen;
● De consequenties voor leerkrachten waren dat zij voor de zomervakantie pas konden
pauzeren om 14u of soms later. Voor een korte periode aanvaardbaar, maar als dat
gaat over een langdurige wijziging, is gedegen overleg met de leerkrachten hiervoor
van belang.
Andere schooltijden?
Op alle scholen, uitgezonderd SBO Het Kompas, wordt de komende maanden een
onderzoek gedaan naar de wens en mogelijkheid van andere schooltijden.
Dit onderzoek staat dus los van de corona crisis. Ouders en kinderen, medewerkers en
kinderopvang worden in dit traject bevraagd en geïnformeerd. U hoort hier binnenkort meer
over via de directeur van uw school.
We wensen u en uw naasten gezondheid toe.
Vriendelijke groet,
ook namens de directeuren van de Sopogo-scholen,

Sjoerd Sanderse
directeur-bestuurder Sopogo

