Opening basisscholen vanaf 8 juni in Corona-tijd

Ingangsdatum: 8 juni 2020
Dit plan is opgesteld aan de hand van de richtlijnen beschreven in ‘Protocol volledig openen
basisonderwijs’, in overleg met de medezeggenschapsraad.
Planning
Met ingang van 8 juni gaan alle kinderen van de basisschool, die klachtenvrij zijn, weer
volledig naar school. Kinderen die klachten hebben blijven thuis. We houden ons hierbij strikt
aan de voorschriften van het RIVM. Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch
verkouden is, dan herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Bij twijfel of
als de klachten anders zijn dan gewend, dan blijft het kind thuis tot de (nieuwe) klachten
voorbij zijn. Meer informatie leest u op de website van het RIVM ‘Langdurig-neusverkoudenkinderen’ Kinderen zonder klachten verwachten we op school. Hiervoor geldt de
leerplichtwet.
Wegbrengen/ ophalen en ingang
Groep 1/2:
Kleine hek St. Bernardusstraat / kleuteringang
Groep 3:
Grote hek St. Bernardusstraat / kleuteringang
Groep 4/5:
Grote hek St. Bernardusstraat / hoofdingang
Groep 6:
Kleine hek Pastoriestraat/ hoofdingang
Groep 7:
Kleine hek Pastoriestraat / bovenbouwingang
Groep 8:
Kleine hek Pastoriestraat / bovenbouwingang
Noodopvang
Noodopvang vervalt met ingang van 8 juni 2020. Mocht u gebruik willen maken van BSO,
dan kunt u contact opnemen met De Speelweide of Juut & Co. Contactgegevens vindt u op:
www.bernardusschool.nl .
Wat houdt dit onderwijsinhoudelijk in?
De leerkrachten maken een programma voor de periode van 8 juni tot de zomervakantie.
Hierin zullen bewuste keuzes gemaakt worden in het leerstofaanbod, zodat er zo goed
mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften van elk kind. Afgelopen
periode zijn we noodgedwongen nog meer digitaal gaan werken in groep 3 t/m 8. Dit heeft
geleid tot positieve ontwikkelingen. De werkgroep ICT heeft, naar aanleiding van het
onderzoek dat is opgezet en uitgevoerd door Sylke, aanbevelingen gedaan aan het team om
ICT nog meer te verweven in het onderwijs op de Bernardusschool. “Blendend learning”, een
combinatie van digitaal werken op Chromebooks en schriftelijke verwerking, is daarbij het
uitgangspunt. Het doel is onder andere nog beter aan kunnen sluiten bij de individuele
niveaus van kinderen en het krijgen van directe feedback. Inhoudelijk zullen de plannen
verder beschreven worden in het jaarplan ’20-’21 en een korte samenvatting kunt u begin
volgend schooljaar lezen op onze website.
Hygiëne
Alle kinderen wassen meerdere keren per dag hun handen, bijvoorbeeld bij binnenkomst,
voor het eten, na het buitenspelen en na het toiletbezoek. Er wordt elke dag na schooltijd
schoongemaakt. De eerder getroffen hygiënische maatregelen blijven gehandhaafd.

Ouders
Ouders/ verzorgers komen nog steeds niet op het schoolplein of in de school.
Ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 8 zetten hun kind tussen 8.20-8.30 uur af bij het
hek. Op het schoolplein staat een leerkracht om de kinderen op te vangen. Leerkrachten
staan op strategische plekken op het plein en in de gangen. De leerkrachten begeleiden
kinderen op afstand naar de klas of naar het kleuterplein. Per gezin is er maximaal één
ouder/verzorger die de kinderen naar school brengt en ophaalt. Kinderen die zelfstandig van
en naar school mogen, graag alleen laten gaan. Kom zoveel mogelijk te voet of op de fiets.
Ouders kunnen via Parro of telefonisch overleggen met de leerkracht. Voor schooltijd kan dit
tussen 8.00-8.20 uur. Na schooltijd begeleiden de leerkrachten de kinderen naar buiten.
Vragen aan leerkrachten kunnen via Parro gesteld worden.
Buitenspelen (2 x 15 minuten) buiten spelen
De groepen 3 t/m 8 hebben een speelkwartier in de ochtend en na de lunch. Deze
buitenspeeltijd blijft gefaseerd en er spelen maximaal drie groepen tegelijkertijd buiten.
09.30-09.45 uur - 12.00-12.15 uur groep 3 en groep 6
09.50-10.05 uur - 12.20-12.35 uur groep 7 en 8
10.10-10.25 uur - 12.40-12.55 uur groep 4/5
Kleuters spelen uiteraard gewoon buiten omdat dit onderdeel van het leerprogramma is.
Rapporten
De kinderen krijgen in juni een aangepast rapport mee, waarin kort verslag wordt gedaan
over afgelopen periode. Dit zal een andere rapportage zijn dan u gewend bent.
Oudergesprekken facultatief
De facultatieve oudergesprekken die in juni gepland staan, kunnen online gevoerd worden
via het Microsoft Teams-account van uw kind. Bij bijzonderheden van u of van de leerkracht
kunt u t.z.t. inschrijven via de ParroApp.
Toetsen
Tot aan de zomervakantie bepalen wij aan de hand van methodetoetsen en observaties
welke vorderingen alle kinderen hebben gemaakt. Na de zomervakantie, eind september
nemen we bij alle kinderen van groep 3 t/m 8 de digitale CITO toetsen af om de
beginsituatie te bepalen.
Uitgeleende Chromebooks
Enkele kinderen hebben een Chromebook geleend, om het digitale thuisonderwijs te kunnen
volgen. De Chromebooks dienen op school weer ingeleverd te worden. Dit kan op
maandagochtend 8 juni bij Marloes of Funda. Zij staan op het schoolplein om de
Chromebooks in te nemen en de ondertekende contracten af te tekenen. Wilt u zorgen voor
een opgeladen en schoongemaakte Chromebook? Denk ook aan het meenemen van de
oplader.
Begeleiding door externen onder schooltijd
De begeleiding door externen wordt weer in gang gezet, met in achtneming van de 1,5
meter regel.

Gym- en zwemlessen
De gymlessen komen te vervallen in verband met de 1,5 meter regel tussen kinderen en
leerkracht. De kinderen bewegen vaker buiten op het schoolplein of bij het bammetje. Ook
de zwemlessen zullen helaas niet doorgaan.
Musical groep 8
Uiteraard willen we het afscheid van groep 8 niet zo maar voorbij laten gaan. De kinderen en
ouders van groep 8 worden door Sylke geïnformeerd over de aangepaste wijze waarop
groep 8 afscheid neemt van de basisschool. De 1,5 meter regel blijft tijdens dit afscheid
strikt gehandhaafd.
Trakteren
Kinderen die jarig zijn (geweest) mogen trakteren in de eigen groep. In verband met de
hygiënemaatregelen vragen wij om te kiezen voor een voorverpakte traktatie.
Vervangingsbeleid
Bij afwezigheid van personeel met klachten, wordt (indien mogelijk) vervanging geregeld.
Omdat groepen die normaal gesproken niet bij elkaar zitten, zo min mogelijk gemengd
moeten worden, is het verdelen van kinderen over verschillende groepen geen optie meer.
Dit geldt overigens niet voor de reguliere formatie, dus de verdeling groep 6/7 en 7/8 zal op
de vrijdagen gehandhaafd blijven.
De kans dat het niet lukt om vervanging te regelen neemt hierdoor toe. Uiteraard zullen wij
alles in het werk stellen om te voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd moeten worden.
Echter kan dit in de toekomst misschien niet voorkomen worden. In overleg met de MR is
het vervangingsbeleid daarom aangepast. Het vervangingsbeleid is te lezen op onze website:
www.bernardusschool.nl .
Studiedagen 22 en 23 juni
De geplande studiedagen op 22 en 23 juni gaan door. De leerkrachten werken aan de
rapporten en voeren groepsbesprekingen met de IB’er. Daarnaast reflecteren we als team op
afgelopen schooljaar en stellen we met elkaar de schoolontwikkelplannen voor volgend
schooljaar vast.

