Beste ouders, verzorgers,
We mogen weer open!
De afgelopen dagen is er naar aanleiding van het overheidsbesluit dat de
scholen weer onder voorwaarden open mogen overlegd over hoe we hier
als school het beste mee om kunnen gaan. In dit schrijven leest u de voor u belangrijkste
zaken om nu te weten. Woensdag 6 mei volgt aanvullende informatie. In ieder geval zijn
we blij dat we weer intensiever met (groepen) leerlingen kunnen werken, daar hebben
we echt zin in en we begrijpen dat ook veel leerlingen en ouders niet kunnen wachten...
Richtlijnen en focus
Allereerst is het van belang aan te geven dat we blijvend de richtlijnen van het RIVM
zullen volgen. Dat houdt - specifiek voor het onderwijs gemaakt - het volgende in:
● Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
● Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
bewaard te worden.
● Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
● Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona)
hebben.
Daarbij zijn specifiek de volgende maatregelen van kracht:
● Leerlingen met corona-gerelateerde klachten blijven thuis.
● Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met
toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
● Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).
● Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg
met de school).
Ik ga er vanuit dat (mogelijke) besmettingen worden gemeld aan de school.
Ook voor personeel gelden maatregelen op het gebied van gezondheid en
beschikbaarheid.
Deze richtlijnen en maatregelen vragen veel organisatie, naast dat we bewust hebben
gekeken naar wat wij denken dat leerlingen nu (vooral) nodig hebben. Zo willen we
zorgen voor een duidelijke structuur, plaatsen we het sociale aspect van onderwijs
(veiligheid, verbinding, ontmoeting, groepsvorming) nog hoger dan anders op de agenda
en richten we ons waar mogelijk extra op de doelgroepen, waarvan we denken dat zij ons
extra hard nodig hebben.
Concreet vanaf 11 mei
Hieronder som ik samenvattend op, hoe De Uilenburcht vanaf 11 mei de deuren opent.
● De groepen worden in tweeën gedeeld. De ene groep krijgt op school les op de hele
maandag en donderdag, de andere op de dinsdag en vrijdag. Voor de andere dagen
krijgen de leerlingen huiswerk. Dit huiswerk zal vooral verwerking zijn van wat er in
de lessen op school wordt geleerd. Dat betekent dat we tijdens deze dagen
instructies geven, maar ook terugkijken op hoe het huiswerk is gegaan. U snapt dat
we de goede voorbeelden vanuit het thuiswerken in de afgelopen weken gebruiken in
de periode vanaf 11 mei. Zo zullen we bijvoorbeeld Gynzy blijven inzetten.
●

Op woensdag geven we ook fysiek les op school. Dat doen we aan specifieke
doelgroepen of (groepen) leerlingen, waarmee we aan specifieke doelen willen
werken. Wie op deze dag naar school kan, wordt uiterlijk op de maandag ervoor
uitgenodigd, eventueel voor een deel van de morgen. Aan deze afspraak liggen een

aantal redenen ten grondslag. Zo zorgen we voor structuur voor in vitale beroepen
werkende ouders, hebben we extra focus op leerlingen die dat nu (extra) hard nodig
hebben en halen we minder “overhoop” dan bij andere scenario’s, te meer omdat het
kan zijn dat bij een positieve ontwikkeling van de crisis we wat we nu optuigen
wellicht maar voor twee schoolweken doen. Een andere reden is de beschikbaarheid
van leerkrachten. Hierover schrijf ik hieronder meer.
Met de medezeggenschapsraad is afgesproken dat we, bij eventuele continuering van
deze manier van werken, (ook) dit onderdeel na twee weken geëvalueerd zal
worden.
●

Het indelen van de leerlingen in de maandag-/donderdag of de dinsdag-/ vrijdaggroep hangt van een aantal factoren af. Zo worden de combinatiegroepen per
jaargroep verdeeld en gaan we er vanuit dat we alle leerlingen binnen een gezin op
dezelfde dagen naar school kunnen laten gaan. Deze indeling maken en
communiceren we op 6 mei.

●

Kinderopvangorganisatie SKDD geeft aan dat ouders van leerlingen die bij hen staan
ingeschreven binnen de mogelijkheden van de organisatie mogen wisselen van dagen
binnen de opvang, mocht dat naar aanleiding van de indeling van dagen nodig
blijken. SKDD zal hierover de ouders zelf informeren.

●

Tijdens de huiswerkdagen wordt er geen begeleiding meer gegeven vanuit school.
Dat zou qua werk over het algemeen ook niet nodig moeten zijn.

●

De Levelwerk-leerlingen die in de afgelopen periode door Nelleke Mels op afstand zijn
begeleid, krijgen deze begeleiding na 11 mei nog steeds, maar dan op school. Ook
de Levelwerk-leerlingen uit groep 4 worden dan ook weer begeleid. Nelleke en Mijna
Jansen zullen de leerlingen met eigen leerlijnen weer fysiek op school begeleiden.
Een deel van de plusklasleerlingen krijgt woensdags online begeleiding via Google
Meet.

●

Ouders zullen buiten het plein en de school blijven. Hierover op 6 mei meer. Contact
met de leerkracht kan gelegd worden, zoals we de afgelopen weken gewend zijn.
Wanneer u via de app of mail voor 17.00 uur een vraag, verzoek of opmerking geeft,
reageren wij uiterlijk de werkdag erna.
Hierbij wel een aandachtspunt: als u contact zoekt via de schoolapp, komt uw bericht
bij alle betreffende leerkrachten van de groep terecht. Mocht u een mailwisseling met
maar één leerkracht hebben, kan het werk niet goed op de werkdagen van
teamleden worden verdeeld. Daarom het verzoek om óf de schoolapp óf in een
mailwisseling de mailadressen van alle bij de groep betrokken leerkrachten te
gebruiken.

●

Op school gaan aangepaste preventieve hygiënemaatregelen gelden.

●

We gaan er vanuit dat alle van school meegenomen materialen in goede orde op 11
of 12 mei terugkeren op school. Voor uitgeleende chromebooks geldt een
uitzondering, mits deze echt nodig is voor de maken van het huiswerk.

Beschikbaarheid personeel
Een aantal hierboven aangegeven zaken, kan alleen als leerkrachten beschikbaar zijn.
Kijkend naar de protocollen, lijkt het erop dat dit wellicht niet het geval zal zijn. Vanwege
al langerdurende medische of persoonlijke omstandigheden of om lichte klachten die het
een leerkracht verbieden fysiek aanwezig te zijn, kan het zijn dat we in bepaalde groepen
óf met vervangers voor de klas moeten werken óf op bepaalde dagen groepen alleen
thuisonderwijs op afstand kunnen bieden. Dan zouden we dus weer via Google Meet
instructies en begeleiding geven.

Uiteraard hopen we niet dat bovenstaande nodig zal zijn, anders hoort u dit zo spoedig
mogelijk.
Tot 11 mei
We gaan eerst vakantie houden. Ik hoop voor een ieder dat ondanks deze tijd er
(momenten van) ontspanning zullen zijn! Voor wie er behoefte aan heeft, ontvangt u de
Handreiking met (les)ideeën voor tijdens de meivakantie, een overzicht om de structuur
van thuiswerken nog vol te houden.

Na de vakantie volgen er nog drie schooldagen, voordat het 11 mei wordt. Voor deze
dagen ontvangt u op 5 mei een “weektaak”. Vanwege de bestuurlijke keuze dat het team
van De Uilenburcht deze dagen gebruikt ter voorbereiding op de openstelling van de
school, zullen we op 6, 7 en 8 mei dus geen instructies geven of contact met leerlingen of
ouders zoeken, uitzonderingen daargelaten.
Hopende u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd, namens het team,
Christiaan de Jong, CBS De Uilenburcht

