Stichting Openbaar Primair Onderwijs
Goeree-Overflakkee

Middelharnis, 04 februari 2021

Beste ouders, verzorgers,
De scholen gaan weer open!
Zoals u weet heeft de overheid bekendgemaakt dat vanaf 8 februari de scholen weer opengaan.
Dat geldt ook voor onze scholen.
Velen hebben uitgekeken naar dit moment. De kinderen willen graag terug naar vriendjes en
vriendinnetjes. Terug naar hun juf of meester. En ook zij willen de kinderen graag weer zien en
samen met ze aan de slag in de groep. Toch zijn er ook zorgen voor de veiligheid en gezondheid
van groot en klein.
Verantwoord, veilig en uitvoerbaar
We willen de opening van de scholen verantwoord veilig en uitvoerbaar kunnen realiseren. Er
wordt door veel mensen hard gewerkt om de wijze van openstelling per school goed voor te
bereiden. Voor een kleine school zal dat er weer anders uit kunnen of zelfs moeten zien dan voor
een grotere school en kan het misschien per dag verschillen omdat we te maken zullen krijgen met
wisselende omstandigheden. Dit zal ook afhankelijk zijn van de voorschriften voor opening van de
rijksoverheid. Deze protocollen zijn vandaag (4 februari) nog niet allemaal beschikbaar. Het is dus
nog niet mogelijk u al helemaal compleet te informeren, maar er is al veel afgesproken.
Voor de wijze van openstelling zal per locatie overleg worden gevoerd met het schoolteam en met
hun oudergeledingen. U ontvangt van uw school zo snel als mogelijk is bericht over hoe het voor
uw locatie is geregeld.
Voortvloeiend uit landelijke richtlijnen en verplichtingen gelden de volgende maatregelen
op alle scholen:
●
●
●
●
●
●
●

Kinderen worden door maximaal 1 volwassene naar school gebracht. Indien veilig en
mogelijk komen kinderen uit de bovenbouw zelfstandig naar school;
Ouders / verzorgers en externen mogen niet de school in;
Medewerkers van de school houden binnen en buiten de school tenminste 1,5 meter
afstand en dragen binnen en buiten mondkapjes, met uitzondering in het klaslokaal;
Oudergesprekken vinden telefonisch of digitaal plaats;
De maatregelen rondom handen wassen blijven van kracht. Dat wil zeggen dat alle
leerlingen bij aankomst, bij toiletgebruik en na pauzes de handen met zeep wassen;
In alle pauzes ventileren de leerkrachten het lokaal door ramen en deuren open te zetten;
Vrijdag volgt een advies vanuit het OMT over het al dan niet toelaten van kinderen met
snotneuzen. Dit is belangrijke informatie die we momenteel nog missen. We willen besmetting
te allen tijde voorkomen. Zodra we het advies binnen hebben zullen we u hier nog over
informeren.
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Daarnaast zijn er vanuit de dringende adviezen de volgende maatregelen van kracht:
●
●
●

Ten aanzien van het traktatiebeleid bij verjaardagen gaat de voorkeur uit naar verpakte
meeneemtraktaties;
De gym-, HVO/GVO- en gastlessen vervallen voorlopig. Een uitzondering is er voor de
gymlessen voor de kinderen van Het Kompas. Zij gymmen in de grote sporthal.
Buitenactiviteiten zijn wel mogelijk, mits dit met de eigen leerkracht is en met de eigen
groep.

Besmetting op school? Wat dan?
●

In het geval van een besmetting in een groep gaan alle kinderen en leerkracht(en) van
betreffende groep 5 dagen in quarantaine, tenzij de GGD anders adviseert. Na afloop van
deze periode moeten alle mensen getest worden alvorens ze (bij een negatieve uitslag)
weer naar school mogen. Uiteraard kunnen mensen niet verplicht worden zich te laten
testen (Grondwet, bescherming van de lichamelijke integriteit/zelfbeschikkingsrecht). Wel
heeft de overheid bepaald dat de quarantaine in geval van niet-testen 10 dagen duurt.
Vanzelfsprekend betekent dat ook dat de toegang tot de school wordt ontzegd.

●

In geval van quarantaine wordt omgeschakeld naar afstandsonderwijs. De school zal dan 1
dag nodig hebben om e.e.a. voor te bereiden (de lessen klaarmaken, chromebooks
verspreiden ed.) Dat betekent dat er op die dag in veel gevallen geen lessen zijn. Dit zal
per school afhankelijk zijn. De groepsleerkracht neemt contact op met de ouders.

●

Rondom het testen zullen de voorschriften rondom de AVG strikt worden opgevolgd.
Hiervoor laten wij ons adviseren door onze vaste Functionaris Gegevensbeheer.

Personele inzet
Uiteraard doen de mensen op de scholen alles wat mogelijk is om het onderwijs goed en veilig te
organiseren. Het bestuur ondersteunt hen hierin. Waar mogelijk worden extra medewerkers
ingezet, ter ondersteuning.
Echter, het is niet uit te sluiten dat ook daar tegen de grenzen wordt aangelopen. Als er niet
voldoende medewerkers voor vervanging en (afstands)onderwijs beschikbaar zijn, zullen er
keuzes moeten worden gemaakt.
Buitenschoolse opvang 4-12 jaar
De buitenschoolse opvang mag helaas nog niet open.

Noodopvang na schooltijd 4-12 jaar
De Buitenschoolse Opvang (BSO) blijft alleen geopend voor het bieden van noodopvang aan
kinderen waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en kinderen voor wie
vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Verzoeken
hiertoe kunt u doen bij de directeur of locatieleider van de school. U leest dit terug in de informatie
vanuit de school. We vragen u hiermee terughoudend om te gaan.
Vertrouwen
De grote flexibiliteit die we de afgelopen periode bij u en bij onze teams hebben gezien, hebben we
ook in de komende tijd nodig. Wij willen niets liever dan goed onderwijs bieden aan uw kind(eren).
We zijn blij hen maandag ondanks alle nieuwe corona maatregelen te verwelkomen. Wij hebben
vertrouwen in u en omgekeerd vragen wij ook om uw vertrouwen en begrip voor de wijze waarop
we de openstelling lokaal vormgeven in samenspraak met de oudergeledingen.
Tot slot
De afgelopen maanden waren meer dan bijzonder te noemen en ervaarde iedereen vast
verschillende emoties. We benadrukken dat u altijd – via de meester, of juf of leidinggevende–
contact op kunt nemen met ons voor overleg, meedenken, advies of een luisterend oor.
We hebben het de afgelopen maanden samen gedaan en zullen het nu wellicht meer dan ooit
samen moeten doen!

Met vriendelijke groet,
Sjoerd Sanderse
directeur-bestuurder

