INITIA KADER SCHOOLHERVATTING PER 11 MEI 2020

23 april 2020
Geachte ouders/verzorgers,
Gelukkig mogen we weer open ! Nog even wachten tot 11 mei, maar dan kunnen we onze
leerlingen weer ontvangen en datgene doen waar we goed in zijn en waar ons hart ligt;
kinderen onderwijzen. Dat gaat dan wel in een aangepaste vorm en voor minimaal drie
weken.
Met deze brief informeer ik u over het algemene kader van Stichting Initia waarbinnen de
scholen gaan werken. Zo spoedig mogelijk, en ruim voor 11 mei, informeert de directeur van
de school van uw kind u nauwkeurig over de precieze invulling voor uw kind.
Bij het opstellen van ons kader zijn we vooral uitgegaan van de behoefte bij leerlingen
(rust/regelmaat/structuur) in samenhang met haalbaarheid voor personeel. Uiteraard speelt
veiligheid daarbij steeds een belangrijke rol.
Het eerste belang is de leerlingen weer te laten “landen” in de school en de groep. Van
daaruit rustig inhoudelijk aan de slag. We gaan niet geforceerd “achterstanden” inhalen,
want heel Nederland heeft stilgestaan dus “achterstand” is heel betrekkelijk. We werken er
eerst en vooral aan zorgvuldig het leren weer op gang te brengen.
We wijken vanwege de noodsituatie in Nederland af van een gebruikelijke planning. De
bedoeling is zo min mogelijk verkeer en personele wisselingen te hebben rond de school en
de kinderen. Pauze-opvang door externen of ouders is nadrukkelijk verboden. We kiezen
daarom voor een continurooster op alle scholen.
Uiteraard worden algemene afspraken over hygiëne en veiligheid meegenomen in het
gesprek op locatie over de uitwerking van dit kader. We volgen strikt de richtlijnen van
overheid en RIVM.
De onderwijsinspectie stemt in met onze aanpak.
KADER:
1.We gaan werken met hele dagen voor groepen en opdelen van de groep tot 15 leerlingen
per lokaal.
2.Iedere groep heeft twee dagen per week les, op vaste weekdagen, in een continurooster
van 8.30 uur tot 14.15 uur. De school overbrugt de tijd tussen uitgaan van de school en start
van (eventuele) buitenschoolse opvang. Bedenk: Uw kind heeft alleen recht op
buitenschoolse opvang op de dagen dat het ook school heeft !
Denk aan het meegeven van een lunchpakketje !!
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3.We geven groepsgebonden les op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag.
4.Iedere groep heeft zoveel mogelijk les van de eigen leerkracht(-en). De opdeling van
groepen veroorzaakt echter dat uw kind ook onderwijs kan krijgen van een leerkracht die
niet of minder bekend is of dat er toezicht is door een minder bekende onderwijsassistent.
5.
a. 1,5 meter afstand tussen leerlingen is niet verplicht,
b. de leerkrachten en onderwijsassistenten houden in principe wel 1,5 mtr afstand
van de leerlingen en
c. personeelsleden respecteren onderling zoveel mogelijk die afstand.
6. Op schoolniveau wordt geregeld hoe het halen/brengen geregeld wordt zodanig dat
volwassenen 1,5 mtr afstand van elkaar kunnen houden. Ouders hebben geen toegang tot
de school en mogen zich niet onnodig ophouden op het schoolplein. Dit is een essentieel
onderdeel voor het slagen van de herstart !
7. Kinderen krijgen voor tussenliggende dagen “huiswerk” mee en/of instructie wat ze thuis
kunnen doen aan verwerking. Op schoolniveau wordt afgesproken wat er aan
afstandsonderwijs mogelijk is.
8. Met ingang van 25 mei, in deze aangepaste vorm met halve groepen, gaan we op vrijdag
aanvullende onderwijsactiviteiten aanbieden voor specifieke doelgroepen. Indien dat extra
aanbod wenselijk is voor uw kind wordt u daar tijdig over geïnformeerd.
9. De noodopvang (voor ouders met vitale beroepen en kinderen die om een andere reden
absoluut niet thuis kunnen zijn) loopt door. Over de organisatie daarvan is nog overleg
gaande op gemeentelijk niveau, u hoort daarover zo spoedig mogelijk nader.
10. Omdat evenementen niet door mogen gaan vervalt het kamp voor groep 8 en gaan ook
andere excursies niet door.
11.Het aantal bezoekers bij de schoolmusicals overtreft het toegestane maximum en daarom
kunnen die niet doorgaan met publiek. Scholen mogen musicals organiseren als ze kans zien
die zonder publiek op te voeren (meekijken via beeldverbinding).
12. In de loop van de meivakantie volgt een hygiëne-protocol vanuit de rijksoverheid.
13. Onderwijspersoneel krijgt dezelfde status inzake het testen op Covid 19 als
zorgpersoneel. Die tests worden uitgevoerd door de GGD.
14. Binnen iedere school wordt een ruimte beschikbaar gemaakt/gehouden om kinderen
met verschijnselen van Covid 19 acuut in quarantaine te kunnen zetten in afwachting van
(onverwijld) ophalen door ouders/verzorgers.
15. Met de schoonmakers worden nadere afspraken gemaakt over extra schoonmaken en er
wordt extra desinfecterende gel besteld voor iedere groep.
Omdat wij de wettelijke plicht hebben zowel noodopvang als onderwijs in halve groepen te
organiseren zitten wij op de grens van wat wij kunnen met ons personeel. Ook omdat
sommige medewerkers per 11 mei niet ingezet kunnen worden op basis van RIVM-regels.
We moeten dus met minder mensen meer doen. We doen dat graag en we zien er naar uit
de kinderen weer te zien en aan de slag te gaan. We hopen echter dat u er begrip voor kunt
opbrengen dat wij niet alles 100% kunnen doen: noodopvang, klassikaal onderwijs en
afstandsonderwijs. De nadruk ligt op de eerste twee en we doen ons best ervoor ook het
derde, het afstandsonderwijs zo goed mogelijk te verzorgen.
2

INITIA KADER SCHOOLHERVATTING PER 11 MEI 2020

6, 7 en 8 mei, wanneer de vakantie officieel voorbij is, verzorgen wij geen afstandsonderwijs,
onze mensen zijn dan doende programma’s (af) te maken voor de herstart per 11 mei.
Wij zien er erg naar uit weer te kunnen beginnen met de kinderen en hopen dat ze toch ook
nog even kunnen genieten van hun meivakantie.
Met vriendelijke groet,
Nol van Beurden, directeur bestuurder Stichting Initia,
mede namens alle directeuren.
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