Willemstad, 4-2-2021
Betreft: alle kinderen weer naar school op 8 februari
Beste ouders en verzorgers,
Vanuit de overheid is bepaald dat we per 8 februari weer fysiek onderwijs kunnen gaan geven, wij
zijn daar erg blij mee, echter vraagt het van iedereen wel weer de nodige aanpassingen. Met deze
brief informeren we u over ons beleid en de gemaakte afspraken om het onderwijs voor onze
leerlingen zo veilig en zo goed mogelijk aan te bieden.

Bij het opstellen van alle maatregelen hebben we gebruik gemaakt van:
1. Richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM;
2. Het protocol opstart basisonderwijs (opgesteld door o.a. de PO-raad);
3. Afspraken op bestuursniveau (Stichting de Waarden);
4. Afspraken op schoolniveau (MR en leerkrachten).
Tevens zijn er keuzes gemaakt in het belang van:
1. Veiligheid leerlingen en leraren
2. Belastbaarheid van het team.
3. Praktische zaken, zoals gebruik van ruimtes.
Ons beleid voor alle groepen:
•
•
•
•

•
•

Alle kinderen komen vanaf 8-2-2021 weer naar school;
Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.
We werken met een continurooster. Dit betekent dat kinderen op school blijven en tussendoor
niet naar huis gaan voor het eten;
We starten de dag om 8.30 uur en zijn om 14.00 uur uit. Er is gekozen voor 14.00 als eindtijd
omdat leraren gedurende de gehele dag, zonder pauzes in hun eigen klas blijven. De
onderwijstijd wordt hierop aangepast, echter er blijft voldoende tijd om de leerdoelen te
behalen;
Er is noodopvang van 14.00-14.30 alleen voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep die
vanaf 14.30 naar de BSO gaan. We hanteren de deelnemerslijst van de opvang.
De leerkracht eet met de kinderen in de groep (graag zoals gebruikelijk uw kind fruit, drinken en
een lunch meegeven);

Onze organisatie
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 – 14.00 uur
8.30 – 14.00 uur
8.30 – 12.15 uur
8.30 – 14.00 uur
8.30 – 14.00 uur

Alle groepen spelen afzonderlijk van elkaar buiten.
Aankomst schoolplein en starten van de dag
Zoals gemeld start de dag om 8.30 uur. De deuren gaan al om 8.15 uur open, zodat er iets meer
ruimte is voor de kinderen om de school binnen te gaan.
We hanteren de maatregel dat ouders niet op het plein of in de school komen. Met als uitzondering
dat ouders van groep 1-2 wel afscheid mogen nemen op het kleuterplein. Als een kind in groep 1-2
zit en een broertje/zusje in groep 3 t/m 8 dan loopt het kind langs de school naar ‘zijn ’of ‘haar ’deur.
Alle groepen hebben een eigen ingang.

gr.1-2

Ingang kleuterplein

WdZ

Ingang brug

Gr.3-4

Door pleindeur 1

Gr.5

Brandtrap bij goed weer
Pleindeur 1 bij slecht weer

Gr.6-7

Door pleindeur 2

Gr.8

Brandtrap bij goed weer
Pleindeur 2 bij slecht weer

IB/Dir

Deur kantoor Loeky

Vervoer en fietsenstalling
Om verkeer op en rondom de school zo veilig mogelijk in te richten vragen we u het volgende:
➔ Laat uw kind(eren) zo veel mogelijk te voet naar school komen.
➔ Als dat niet kan, bijvoorbeeld omdat u te ver van school woont, dan kan het kind met de fiets
naar school komen
➔ Als het echt niet anders kan: dan is de auto een overweging.
➔ Als u toch uw kind op moet halen dan kunt u op het plein wachten en houdt u minimaal 1,5
meter afstand van elkaar en draagt u een mondkapje.
Hygiëne
Wij volgen vanuit het protocol ‘opstarten basisonderwijs’ de hygiëne maatregelen, waarbij we ook
onze leerlingen erbij betrekken. Los van de vaste schoonmaak na schooltijd, maken de kinderen na
schooltijd even hun tafel schoon, wassen ze op vaste momenten hun handen en heeft iedere groep
zijn eigen toilet.
Inrichting van de lokalen
De kinderen krijgen les in hun eigen lokaal. Vanuit de overheid wordt aangedrongen op het formeren
van vaste groepjes kinderen. In groep 3 t/m 6 maximale groepsgrootte 5 kinderen, in groep 7 en 8
maximale groepsgrootte 2 kinderen. We proberen dit zo goed mogelijk na te streven maar kunnen
niet garanderen dat dat altijd lukt.
In groep 1-2 is afstand tussen de kinderen moeilijker te regelen. In deze groepen proberen we zo veel
mogelijk de kinderen uit elkaar te laten werken.
Mondkapjes
Wij stellen mondmaskers niet verplicht. Leerlingen uit groep 7 en 8 mogen zelf beslissen of ze een
mondmasker in de klas opdoen. Ze dienen zelf een mondmasker mee te nemen vanuit huis. Wel
wordt de kinderen gevraagd om secuur met de mondmaskers om te gaan. Niet laten slingeren, op
een tafel leggen
Gymmen
In principe gaat de gemeente de gymzalen weer openstellen. Echter, gymonderwijs mag niet door
een vakdocent gegeven worden. Zij ziet immers alle kinderen op 1 dag. We hebben besloten het
gymmen een keer per week te laten plaatsvinden. De les duurt dan extra lang. De gymles wordt
verzorgd door de eigen leerkracht.
Als een leerkracht ziek is
Natuurlijk kan het voorkomen dat een leerkracht zelf ziek is of verschijnselen heeft. Vanzelfsprekend
doen we er alles aan om het fysieke onderwijs door te laten gaan. Het kan voorkomen dat dat niet

lukt. Dan worden de kinderen naar huis gestuurd en krijgen ze digitaal les. Of, als de leerkracht te
ziek is en er geen vervanging mogelijk is dan is er die dag geen onderwijs voor de kinderen en zetten
we het protocol vervanging in.

De lessen op school
In de week voor de Carnavalsvakantie gaan we extra veel tijd investeren in sociale activiteiten.
De opbouw van ons lesprogramma is als volgt ingedeeld:
Datum

Activiteit

8-2-2021 t/m 26Het sociale aspect en de veilige leeromgeving creëren waarin geleerd kan
2-2021 (m.u.v. de worden zullen centraal staan in deze 2 weken. Concreet betekent dit dat
voorjaarsvakantie) tijdens de reguliere lessen de nadruk komt te liggen op de kernvakken
(taal/rekenen/spelling) en het groepsvormingsproces.
1-3-2021 t/m 123-2021

In deze periode zullen de CITO-toetsen afgenomen worden bij de kinderen
van groep 3 t/m 8. Na de afname worden deze toetsen door de
groepsleerkracht geanalyseerd.

12-3-2021 t/m 29
-3-2021

In deze periode verwerken de leerkrachten de resultaten in een praktische
aanpak en zullen er ook oudergesprekken gepland worden voor de leerlingen
van groep 1 t/m 7. Over deze gesprekken volgt later nog meer informatie en
uiteraard zijn we hierin gebonden aan de regels van dat moment.

1-4-2021 t/m eind
juni

In deze periode gaan we aan de slag met doelgericht onderwijs. In juni
evalueren bij weer aan de hand van de CITO-toetsen wat de impact is
geweest van onze interventies.

Losse afspraken
Zoals eerder genoemd betreden ouders niet de school. U kunt de leerkracht mailen of een Parro
sturen bij dringende berichten. Een afspraak met de leerkracht zal digitaal gevoerd worden.
Is uw kind jarig of jarig geweest? Dat willen we natuurlijk met z’n allen vieren. Het vieren en
trakteren gebeurt enkel in de eigen klas. Verpakte traktatie wordt erg gewaardeerd.
Vriendelijke groet namens het team van de Singel
Loeky Wijling

