Corona-aanpak basisonderwijs en kinderopvang Sint-Oedenrode
update woensdag 6 mei 2020
Beste ouders en verzorgers,
Met ingang van a.s. maandag 11 mei wordt het basisonderwijs in Sint-Oedenrode weer gedeeltelijk
hervat en gaat de reguliere kinderopvang weer van start. Sinds de bekendmaking van deze maatregel
op 21 april zijn wij hard aan het werk om ons voor te bereiden op deze nieuwe situatie. De scholen
doen dat in goed overleg met de Medezeggenschapsraden. In deze brief informeren wij u over de
nieuwe situatie.
Onderwijs
Vanaf maandag gaan de kinderen weer voor de helft van de tijd naar school. Wij hanteren het
volgende protocol om te waarborgen dat er veilig wordt gewerkt conform richtlijnen van de
overheid/het RIVM: https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol_regulier.pdf
Lesroosters
- Elke leerling is 50% van de normale lesuren op school.
- Uitgangspunt: leerlingen volgen hele lesdagen . Dit betekent voor het kind: de ene week 2, de andere
week 3 lesdagen.
- Groepen worden verdeeld in cohorten, deze zijn niet tegelijk op school aanwezig en wijzigen niet in
samenstelling.
- De specifieke uitwerking ontvangt u van de school van uw kind.
Onderwijskundig
- We hanteren de pedagogische prioriteit: bij de start staat het welbevinden van de kinderen en onze
pedagogische opdracht centraal.
- De leerkracht bepaalt in overleg met de directie en het team de leerinhouden die worden
geprioriteerd in de startfase.
- De directie bepaalt in overleg met het team op welk moment en op welke wijze er wordt getoetst.
Uiterlijk 15 juni worden ouders geïnformeerd over de vorderingen van hun kind.
- De leerlingen in groep 8 ontvangen een aanvulling op het eindrapport, aansluitend bij de werkwijze
van de school.
- Voor kwetsbare leerlingen wordt waar nodig een aanvullend aanbod gedaan. Dit aanbod sluit aan op
het aanbod tijdens de fase van afstandsonderwijs.
- Bewegingsonderwijs vindt zoveel als mogelijk buiten plaats. Van de gymzalen wordt alleen gebruik
gemaakt bij regenachtig weer.
- Er is met ingang van 11 mei geen afstandsonderwijs meer. De leerkracht geeft huiswerk mee voor de
dagen dat uw kind niet op school is.
Hygiënemaatregelen
- De school draagt zorg voor gebruik van handgel, zeeppompjes, papieren handdoekjes en oppervlakte
sprays. Er wordt geen gebruik gemaakt van mondkapjes of andere persoonlijke
beschermingsmiddelen, tenzij de overheid hiervoor op enig moment richtlijnen afvaardigt.
- De lokalen worden zoveel mogelijk, natuurlijk geventileerd.
- Er vindt structurele, extra reiniging van materialen/devices en meubilair plaats.
- Voor het overige geldt het voornoemde protocol.
Verkeersstromen en ruimtegebruik
- De 1,5 meter richtlijnen geldt, conform de RIVM-richtlijnen, niet voor het contact tussen kinderen,
zoveel als mogelijk voor het contact tussen kinderen en personeel en wel voor het contact tussen
personeelsleden.
- Het schoolgebouw en het schoolplein zijn voor ouders gesloten. Ouders laten hun kind zoveel als
mogelijk zelfstandig naar school komen en houden de 1,5 meter richtlijn in acht bij het brengen en
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halen van hun kind. Als dit om aantoonbare redenen niet mogelijk is, wordt het kind door één
ouder/verzorger gebracht. De school kan bepalen dat leerlingen op het schoolplein verzamelen en
door de leerkracht naar binnen worden begeleid.
- Mochten de verkeersstromen rond de school aanleiding geven tot nadere maatregelen, dan is de
school bevoegd deze te nemen en zullen deze met ouders worden gecommuniceerd.
- De ruimte in het gebouw wordt zodanig gebruikt, dat de afstanden tussen kinderen en volwassenen
(onderling) maximaal kunnen zijn. De directie van de school maakt hiervoor zichtbare afspraken met
kinderen en personeel.
Noodopvang
De werkwijze m.b.t. de noodopvang onder schooltijd van kinderen van ouders in vitale beroepen
verandert vanaf 11 mei. Omdat het kinderopvangpersoneel weer volledig wordt ingezet voor de
reguliere opvang, zal de noodopvang door de basisscholen worden verzorgd. De criteria blijven
hetzelfde, evenals het vriendelijke doch onverminderd dringende verzoek alleen gebruik te maken van
deze opvang als u zelf niet voor opvang kunt zorgen. Wanneer u noodopvang nodig heeft, verzoeken
wij u dit uiterlijk 8 mei 12.00 uur bij uw basisschool kenbaar te maken. Afhankelijk van de vraag naar
noodopvang, zal de school keuzes maken voor de organisatie van de noodopvang. Wij zullen hierbij
moeten roeien met de personele riemen die wij hebben.
Reguliere opvang
Vanaf 11 mei geldt, op dwingend advies van het RIVM, het volgende voor de voor- en buitenschoolse
opvang (VSO en BSO). Op dagen dat uw kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op
andere dagen niet. Als kinderen bijvoorbeeld normaal op maandag en dinsdag naar de VSO en/of BSO
gaan, maar nu alleen op donderdag en vrijdag naar school mogen, dan is de BSO op donderdag en
vrijdag beschikbaar. Kinderen kunnen geen extra dagen naar de BSO bovenop het aantal
contractdagen (dus in het voorbeeld niet ook nog op maandag en dinsdag). Kinderopvang De
Verbinding zal vanaf 7 mei rechtstreeks telefonisch contact met u opnemen over uw individuele
situatie voor de BSO voor uw kind(eren). Wij verzoeken u dan ook niet zelf te bellen.
Mocht u gebruik maken van een andere kinderopvangorganisatie, dan vragen wij u daar zelf even
contact mee op te nemen voor afstemming.
Richtlijnen bij ziekte
We doen een dringend beroep op u, om bij ziekte te handelen volgens de geldende richtlijnen.
Bij klachten als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging blijft uw kind
thuis.
Ook als een ander gezinslid deze klachten heeft, moet iedereen van het gezin thuisblijven.
Als uw kind klachten op school laat zien, krijgt u bericht en verwachten we dat uw kind meteen wordt
opgehaald.
Tot slot
Deze nieuwe situatie doet wederom een beroep op de flexibiliteit van kinderen, ouders en personeel.
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking en wensen u alle gezondheid toe.

Hartelijke groet,
Namens het basisonderwijs en de kinderopvang in Sint-Oedenrode

Paul Meessen
Directeur-bestuurder SKOSO
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