Aan: ouders/ verzorgers
Betreft: Informatie opstart 8 februari 2021

Beste ouders/verzorgers,
Maandag gaan we weer open.
In de afgelopen dagen zijn we druk bezig geweest om de nieuwe richtlijnen voor
het opengaan van de scholen zo goed mogelijk te vertalen naar een gezonde en
veilige situatie op SBO De Dijk.
Veilig voor de kinderen, veilig voor u, maar zeker ook veilig voor de
personeelsleden. Als zij gezond zijn en zich veilig voelen kunnen zij het onderwijs
goed verzorgen en dat is in het belang van de kinderen.
We vragen u dan ook in het belang van iedereen en ieders gezondheid om u te
houden aan de regels en afspraken, zoals hieronder vermeld.
We houden rekening met de mogelijkheid van een besmetting bij een leerling of
een leerkracht. Daar hebben we een stappenplan voor.
Wanneer we plotseling weer over moeten stappen op onderwijs op afstand, dan
proberen we dit zo snel mogelijk te organiseren, maar of dat makkelijk gaat is
ook afhankelijk van de stamgroep waarin uw kind zit. Het kan zijn dat dit op de
eerste dag nog niet meteen lukt (geen spullen thuis, geen device om op te
werken, geen printer).
Het kan ook zijn dat een deel van de kinderen na 5 dagen in de eigen stamgroep
les krijgt en een ander deel nog niet. De leerkracht kan niet en onderwijs in de
stamgroep op school en onderwijs op afstand verzorgen. De leerlingen die dan
thuis zijn, krijgen een pakketje met werk voor die dagen.
Laten we hopen dat we niet meer hoeven over te stappen op onderwijs op
afstand. Mocht het toch weer moeten, dan hopen we op uw begrip als dit niet
meteen vanaf de eerste minuut kan plaatsvinden.
Zoals in de protocollen staat vermeldt: “U wordt niet aan het onmogelijke
gehouden” .
Halen en brengen leerlingen
Personenvervoer
Gaat uw kind met het personenvervoer en brengt en haalt u uw kind naar en van
de opstapplaats houdt dan zoveel mogelijk afstand van andere volwassenen.
Brengen en halen met de auto
Parkeer de auto op het parkeerterrein aan de Hoefslagstraat tegenover de
school. Help de leerling bij het oversteken. Of parkeer de auto op het
parkeerterrein bij de flat achter de school en laat uw kind naar de poort lopen.

Brengen en halen met de fiets
Wanneer u met of de leerling alleen met de fiets komt verzoeken we om bij
aankomst via de Heuvel eerst over te steken en dan te wandelen over het
trottoir aan de kant van de school. Dit in verband met de drukte van de bussen
en taxi's en het overig verkeer.
Wanneer u uw kind komt ophalen met de fiets verzoeken wij u om op de stoep of
het gras aan de rechterkant van de poort te wachten. Zo kunnen de leerkrachten
toezien op een veilig vertrek van de leerlingen naar de bussen en houden zij
zicht op het oversteken. Ook is het pad naar de poort dan vrij voor vertrekkende
fietsers
Bij beide poorten van het plein staat een surveillant om de leerlingen op te
vangen.
Aan het eind van de dag zien de leerkrachten toe op het veilig oversteken van de
straat.
In de school
Leerlingen
Binnen de stichting is afgesproken dat leerlingen geen mondneusmaskers in de
school dragen.
In verband met het grote aantal leerlingen dat met het personenvervoer komt,
mogen wij als SBO-school afwijken van de gespreide begin- en eindtijden. Deze
blijven dus zoals ze zijn.
Bij aankomst 's morgens wordt er door de surveillant buiten op toegezien dat de
kinderen afstand houden bij het naar binnengaan.
De leerkrachten zorgen ervoor dat zij bij het klaslokaal de leerlingen opvangen
en toezien op het wassen van de handen.
Kinderen wassen hun handen na de toiletgang, bij binnenkomst (en na pauzes)
en voor vertrek aan het eind van de dag.
Binnen houdt iedereen zich aan de routepijlen die op de vloer aanwezig zijn.
Er is 1 leerling op het toilet, de rest wacht op de gang of in de aula achter de
streep en houdt 1,5 m afstand tot de andere leerlingen die wachten.
De stamgroep gaat onder begeleiding van de leerkracht naar buiten en naar
binnen.
In verband met de kleine groepen en de wisselende samenstellingen bij de
instructiegroepen en de populatie leerlingen is de stamgroep één cohort.
De stamgroepen spelen gescheiden buiten. Elke leergroep heeft zijn eigen
buitenspeeltijd en het plein wordt in tweeën verdeeld.
In leergroep geel spelen de kleutergroepen na elkaar buiten.

Aan het eind van de dag wanneer de kinderen naar buiten worden gebracht,
dragen de leerkrachten bij het naar buitengaan een mondneusmasker.

Personeel
Het personeel blijft zoveel mogelijk op de eigen werkplek (lokaal/kantoor), ook in
de pauze.
Bij het verlaten van de werkplek dragen alle personeelsleden een
mondneusmasker, tenzij zij met hun eigen stamgroep van klas van en naar de
pauze lopen.
Overleg tussen personeelsleden voor een korte vraag of mededeling kan op
ruime afstand en 1 op 1. Bij overleg tussen meerdere collega's, vindt dit online
plaats. Ook als een collega hiertoe verzoekt om het eigen gevoel van veiligheid
te kunnen waarborgen.
De leerkrachten kunnen ervoor kiezen om met een extra tafel wat ruimte te
creëren voor henzelf.
De leerkrachten van Leergroep Oranje dragen een faceshield evenals de
onderwijsassistenten als zij ingezet worden bij intensief contact met kinderen
(verschoning).
De onderwijsassistenten en leerkrachten die ondersteunende werkzaamheden
verrichten worden gekoppeld aan leerlingen uit een stamgroep.
Wat te doen bij een besmetting?
Melden van een besmetting
Wanneer uw kind besmet is, geef dit dan zo snel mogelijk aan school door.
Overdag telefonisch aan de school (0487-512694).
‘s Avonds per mail tot 21.00 uur aan e.vanloon@groeisaampo.nl.
Besmetting bij leerling in stamgroep
Leerlingen stamgroep en leerkracht naar huis (5 dagen quarantaine)
• De leerlingen volgen onderwijs op afstand tijdens de eerste vijf dagen
• Leerlingen die getest zijn en een negatieve uitslag hebben, mogen weer
naar school
• Leerlingen die niet getest zijn blijven nog 5 dagen thuis en ontvangen een
pakket met werk voor thuis
Besmetting bij leerling die gebruik maakt van leerlingenvervoer
Naast de leerlingen in de eigen groep gaan ook de leerlingen die in dezelfde taxi
of bus zitten in quarantaine voor 5 dagen.
• Zit het kind in een stamgroep die in quarantaine gaat dan volgt er
onderwijs op afstand

•

Zit het leerling in een andere stamgroep dan volgt de leerling ook
onderwijs op afstand, maar beperkt omdat de leerkracht al voor de klas
staat.

Besmetting bij leerkracht
De leerlingen uit de stamgroep gaan in quarantaine.
We proberen onderwijs op afstand te organiseren door een vervanger.
Wanneer de leerlingen na 5 dagen een negatieve testuitslag hebben, dan kunnen
ze weer naar school als er vervanging is. Kinderen die zich niet hebben laten
testen blijven nog 5 dagen in quarantaine en krijgen een pakketje werk mee
voor thuis.

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u daarvoor bij mij terecht.
Met vriendelijke groet,
Esther van Loon
Directeur

