Heropening onderwijs It Foarhûs – 08-02-‘21
(Onderliggend servicedocument funderend onderwijs COVID-19 – 03-02-2021 – zie bijlage)
Het heropenen van de scholen is voor uw kind(eren), u en voor ons een bijzonder moment. Waar het voor de één
fantastisch nieuws is, kan de ander er wat gereserveerder in staan omdat die het spannend vindt. En dat is beiden
goed. Ieder mag hierbij zijn eigen gevoel hebben. Maandag zullen we wel open gaan, met aanpassingen.
Voor de praktische invulling vanaf 8 februari hebben wij te maken met maatregelen uit drie categorieën:
A – Wettelijke verplicht: Deze maatregelen dienen we onder alle omstandigheden op te volgen
B – Noodzakelijke maatregel: Deze maatregelen dienen we onder alle omstandigheden op te volgen
C – Dringend advies: Dit betreffen maatregelen die niet verplicht zijn en niet in alle situaties haalbaar zullen zijn. Van
ons wordt verwacht dat deze maatregelen zo goed mogelijk, in overleg met de MR, ingevoerd worden.
Wij beseffen ons volledig dat, welke keuze we ook maken (daar waar we een keuze hebben), niet iedereen even blij zal
zijn met die specifieke keuze of dat er altijd andere keuzes gemaakt hadden kunnen worden. Elke keuze die we maken,
maken we met de drie basiswoorden van de opening in het achterhoofd. Veilig, Verantwoord en Uitvoerbaar.
We vertrouwen erop dat alle betrokkenen bij school (kinderen, ouders, leerkrachten) zich houden aan alle gegeven
richtlijnen. Samen moeten we corona onder controle krijgen en iedereen moet zijn steentje bij gaan dragen aan de
heropening van de school. We hopen met elkaar dat de heropening een blijvende opening mag blijven.

Doelstellingen en uitgangspunten
Het onderwijs op een verantwoorde manier te openen en tegelijkertijd alle mogelijke maatregelen te implementeren
om de risico’s van verspreiding van het virus in het algemeen zo veel mogelijk tegen te gaan.
-De (geringe) risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk te maken
-Zoveel mogelijk continuïteit in het onderwijs terug te krijgen, dit betekent fysiek onderwijs aan alle leerlingen.
-Het beperken van contacten en reisbewegingen, zowel in als ook rondom de school
-De school is open, tenzij…
*Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe
geeft
*Wanneer organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in
quarantaine moeten en er geen vervanging beschikbaar is

1.Algemene coronamaatregelen
De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk.

Hygiënemaatregelen en bescherming op school
Volgens de richtlijnen van het RIVM zorgen wij ervoor dat algemene hygiënevoorschriften zoveel mogelijk worden
nageleefd.

In ieder geval:
- Afstand van elkaar bewaren (personeel houdt onderling 1,5 meter afstand, personeel hoeft
geen 1,5 meter afstand van de leerlingen te bewaren)
- Regelmatig handig wassen met water en zeep met een duur van minimaal 20 sec.
(Leerlingen moeten hun handen wassen bij aankomst op school; Leerlingen wassen hun
handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten of niezen; enz.)
- Gebruik van papieren handdoekjes
- Geen handen schudden
- Hoesten/ niezen in de elleboog
- Niet aan het gezicht zitten
*Het personeel draagt in de gangen een mondneusmasker of een face-shield. Elke leerkracht maakt zelf de keuze of
hij/zij dit ook draagt tijdens het lesgeven of buiten. We laten de keuze bij een ieder voor zich, aangezien zij in de
groepen en op het plein niet in contact met volwassenen komen.
*De begeleiding buiten de klas laten wij doorgaan. Er worden alleen groepjes gevormd van leerlingen uit dezelfde
groep. De onderwijsassistent en de andere leerkrachten die groepjes buiten de klas begeleiden, hebben bij hun
werkplek een scherm van plexiglas tot hun beschikking.
*Er wordt geadviseerd om de leerlingen van groep 7/8 ook mondkapjes te laten dragen wanneer zij zich binnen de
school voortbewegen en geen afstand kunnen houden van andere klassen. Wij denken dat de leerlingen van groep
7/8 voldoende afstand kunnen bewaren van andere groepen, middels de maatregelen die we hebben getroffen.
Mocht het voor u of voor uw kind(eren) prettig zijn toch een mondkapje te dragen, dan bent u hier vrij in.

Ventilatie
-Lokalen en andere ruimtes worden meerdere keren per dag gelucht door ramen en deuren 10-15 minuten per keer
tegenover elkaar open te zetten. Dit doen we wanneer er geen personen in de ruimte aanwezig zijn, dus in de pauzes.
Door de dag heen, blijven de leerlingen voor ons de graadmeter, als het gaat om een aangename temperatuur in de
school. Echter zullen bepaalde temperaturen niet voor iedereen even aangenaam zijn, het is daarom goed om de
kledingkeuze van uw kind hier op af te stemmen.

Ziek
We passen de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:
-Leerlingen en leerkrachten en andere aanwezigen in of bij de school blijven thuis bij klachten
passend bij het coronavirus. Iedereen dient volledig klachtenvrij te zijn en anders thuis te blijven.
- Wanneer een leerling gedurende de dag symptomen ontwikkelt, wordt gebeld naar ouders en
wordt de leerling opgehaald (ouders niet in school). Controleert u uw nummer binnen het systeem
en ook eventuele noodnummers, zodat wij u goed kunnen bereiken.
- Ook bij twijfel worden leerlingen naar huis gestuurd
- Bij de volgende klachten blijven kinderen thuis:
* Koorts
* Benauwdheid
* (meer dan incidenteel) hoesten
* Als zij getest worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat
* Contact en/of huisgenoot van een patiënt met COVID19
* Men blijft ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van
benauwdheid heeft.

- Bovenstaande geldt ook voor leerkrachten, bij ziekte van een leerkracht wordt er eerst gezocht naar een vervanger.
Wanneer dit niet lukt, gaan we kijken naar de mogelijkheden om onderwijs op afstand te kunnen verzorgen, door de
leerkracht zelf of door een collega binnen de school. Past dit niet binnen de mogelijkheden dan kan er voor deze
groep geen onderwijs worden verzorgd.

Het heeft ons als leerkrachten een “onwennig/vervelend” gevoel gegeven om leerlingen die op school waren toch nog
naar huis te moeten sturen. Wij zien de leerlingen graag allemaal bij ons op school. Toch moeten we met elkaar ervoor
zorgen om het virus onder controle te krijgen. Dit is ook de reden waarom wij strikt de regels navolgen. Wij
verwachten ook uw medewerking en uw begrip.

2. Reisbewegingen
We hebben ervoor gekozen om niet te werken met gespreide begin- en eindtijden. We willen
niet dat ouders rondom school moeten wachten, omdat niet alle kinderen op hetzelfde moment
verwacht worden. Daarom kiezen we ervoor om de tijden aan te houden, zoals ze al waren:
Vanaf 08:20 uur verzamelen alle leerlingen op de reeds bekende verzamelplaats, de
leerkrachten zijn op dat moment bij de plek aanwezig. Om 08:25 uur gaat de eerste bel en
worden de groepen om de beurt door de leerkrachten meegenomen naar binnen.
Vanaf 14:10 uur gaan de leerlingen per groep met de leerkracht naar buiten. Zij worden naar de
afgesproken verzamelplaats gebracht, waar de leerkracht bij aanwezig zal blijven. U kunt uw
kind/kinderen om 14:15 uur weer ophalen.
-Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald
-Zodra u uw kind bij de leerkracht gebracht heeft, nemen wij de verantwoordelijkheid over en vragen wij van u om het
plein/rondom het plein direct weer te verlaten. Dit maakt ook dat wij geen gelegenheid meer bieden tot het zwaaien
bij de ramen.
-Mocht u toch nog iets kwijt willen voor de start van de schooldag van uw kind dan kunt u hiervoor Parro gebruiken,
leerkrachten zijn tot 08:15 uur in de gelegenheid berichten te lezen en te reageren hierop. Mocht er gedurende de dag
iets zijn, kunt u ons het best telefonisch bereiken
-Ouders komen niet op het plein (dit geldt ook voor de momenten waarop de leerlingen al in de lokalen zijn), met
uitzondering van de breng-/haalzones bij groep 1/2. Draag daarbij wel zorg voor het bewaren van de 1,5 meter
afstand.
-Waar nodig worden de kinderen nog gebracht, probeer de toeloop naar het schoolplein zoveel mogelijk te beperken
Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel mogelijk zelf naar huis
-Voor een goede organisatie is het belangrijk dat de kinderen op tijd aanwezig zijn
-We zien veel ouders die hun kind(eren) een stukje verder bij de school vandaan brengen/ophalen, we moedigen dit
aan.
- Voor schooltijd kan er niet op plein gespeeld worden, voor de genoemde tijd gaan kinderen niet naar binnen.
- Na schooltijd verlaten alle kinderen het schoolplein, dit betekent dat zij niet op het plein blijven spelen

Wij gaan er van uit dat u de anderhalve meter maatregel zichtbaar in acht neemt. U kunt er zelf voor kiezen om tijdens
het wachten een mondneusmasker te dragen. (dringend advies van ministerie van OC&W).

3. Klassen gescheiden houden
Organisatie
- Tassen worden meegenomen naar het eigen lokaal, deze hangen ze aan hun eigen stoel. Voor groep 1/2 wordt
hiervoor een uitzondering gemaakt, zij zijn de enige groep die geen gang hoeft te delen.
- Kinderen werken in deze tijd alleen maar in hun eigen lokaal, er wordt dus niet op de gang gewerkt. Aangezien er in
de onderbouw gewerkt wordt in hoeken die zich op de gang bevinden, maken we voor hen een uitzondering. Zij
komen tijdens het spelen niet in aanraking met andere groepen.
- Schoolactiviteiten waar meerdere groepen aan deelnemen, worden geannuleerd.
- We laten geen externen meer in school toe, we houden het bij eigen personeel.
- Oudergesprekken worden (waar nodig) digitaal gevoerd.
-De lokalen worden volgens de dringende adviezen van het RIVM ingericht; Vaste klassenindelingen, subgroepjes/
koppels in de klas. Wanneer een groep leerlingen opgedeeld kan worden in subgroepjes/koppels waartussen 1,5
meter afstand gehouden kan worden, hoeft bij een mogelijke besmetting op een school mogelijk niet de hele klas in
quarantaine, maar alleen de relevante subgroep. We gebruiken de ruimtes in de lokalen zo efficiënt mogelijk. In de
onderbouw is het voor ons onmogelijk om de leerlingen in subgroepjes/koppels te laten spelen en werken. In verband
met de grootte van de middenbouw groepen kunnen wij het daar ook niet garanderen. Vanaf groep 6 zullen wij gaan
werken in groepjes/ koppels en dit als school ook registeren.

Sport- & spelmomenten
- Gym gaat helaas (eerst tot de voorjaarsvakantie) niet door. We komen binnenkort
met de communicatie voor na de voorjaarsvakantie.
- In overleg met het Sportbedrijf hebben we de komende twee weken een alternatief
bewegingsprogramma buiten op het plein.
- Het schoolzwemmen zal de komende tijd nog niet opgestart worden.

Pauzes en trakteren
- De groepen leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft gehandhaafd in de pauzes - gescheiden van andere groepen.
- Voorverpakte traktaties mogen uitgedeeld worden wanneer kinderen jarig zijn. Dit kan alleen in de eigen groep. Zij
kunnen in deze periode niet meer langs de andere groepen en juffen/meesters.

Aanvullend
- Voor muziekonderwijs geldt specifiek dat zang en gebruik van blaasinstrumenten voor leerlingen op de basisschool
gewoon is toegestaan.
- Het uitlenen van de bibliotheekboeken kan doorgaan voor alle groepen. We hebben op school juf Simone als vaste
uitlener aangewezen om op de vrijdagen de boeken te ruilen met de leerlingen van groep 1/2 en 2/3.

4.Testen
Onderwijspersoneel krijgt op dit moment voorrang bij het testen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om het
personeel gebruik te kunnen laten maken van sneltesten, zodat zij bij een negatieve testuitslag weer snel voor het
onderwijs inzetbaar zijn.
-Als er een besmetting plaatsvindt, volgen de school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.
-Kinderen die door de GGD worden gezien als ‘nauw contact’ of ‘overig contact’ vanuit bron- en contactonderzoek,
worden geadviseerd om getest te worden.

-De nauwe en overige contacten gaan in quarantaine. Vallen kinderen hieronder? Dan gaan ook zij, ongeacht de
leeftijd, in quarantaine.
-Wordt een kind positief getest, gaat de hele klas in thuisquarantaine. Wanneer we als school goed kunnen
garanderen dat we gewerkt hebben met subgroepjes/koppels, kan in overleg met de GGD
bekeken worden of een deel van de leerlingen in thuisquarantaine moet.
-Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste
contact met een besmet persoon laten testen. Bij niet testen, gaan er nog 5 dagen van
quarantaine in. De instructies van de GGD zijn leidend.
-De vraag is of het hele gezin van de leerling vervolgens ook in thuisquarantaine moet?
Hier is op dit moment nog geen duidelijkheid over. Wel geldt dat er op zo’n moment afstemming zal zijn met de GGD
en wij dat advies zullen volgen.

5.Wat als de klas in quarantaine moet?
We dienen ons allemaal voor te bereiden op eventuele afwezigheid van leraren en leerlingen i.v.m. quarantaines en/of
besmetting in de school.
We willen in deze situaties het thuisonderwijs zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder hebben we middels het
noodplan al verschillende scenario’s gedeeld van het schakelen naar thuisonderwijs.
Dit vraagt nog meer tijd en voorbereiding, daarom zullen wij aankomende week met elkaar gaan kijken naar hoe wij
dit kunnen organiseren, mocht het nodig zijn. We nemen daarbij het eerder gecommuniceerde noodplan als
uitgangspunt.
Inmiddels zitten er drie leerlingen van onze school om verschillende redenen in quarantaine. Zij zullen aankomende
maandag ook starten met een aangepast onderwijsprogramma. De leerkrachten zullen de ouders van deze leerlingen
op de hoogte brengen van de organisatie hiervan. Bedankt voor uw begrip.
Wanneer de school om organisatorisch redenen niet open kan, is de school verantwoordelijk voor noodopvang voor
leerlingen van ouders(s)/verzorger(s) met cruciale beroepen. Hierover volgt vanaf dat moment de verdere
communicatie.

Bijlage:
*Aanvullend servicedocument maatregelen
* Brief minister Slob

