Beleid inzake opstart onderwijs vanaf 11 mei 2020
Rekening houdend met de maatschappelijke wens om het onderwijs vanaf 11 mei weer op te
starten, het vermoeden dat ouders het op prijs stellen dat hun (basisschoolkinderen) gelijktijdig naar
school kunnen gaan, de noodzaak om voor leerkrachten werkbare omstandigheden te scheppen en
voor iedereen een veilige omgeving te waarborgen, zal Nbs De Hoogakker per 11 mei 2020
onderstaand beleid, waarmee de medezeggenschapsraad op 22 april 2020 heeft ingestemd, gaan
voeren.

Onderwijs








leerlingen gaan op maandag en dinsdag( groep A) óf donderdag en vrijdag( groep B) naar
school. Op woensdagochtend komen ze om en om naar school( òf groep A òf groep B). Kinderen
uit hetzelfde gezin proberen we op dezelfde lesdagen naar school te laten komen. Leerkrachten
zullen ouders zsm over de groepsverdeling op de hoogte stellen. Wij kunnen geen rekening
houden met wensen van ouders;
tot 5 juni ziet het lesschema er dan als volgt uit:
o maandag 11 mei t.m. vrijdag 15 mei:
 groep A : maandag, dinsdag
 groep B: woensdag,donderdag, vrijdag
o maandag 18 mei t.m. woensdag 20 mei:
 groep A: maandag, dinsdag
 groep B:woensdag ( do en vrijdag vrij vanwege Hemelvaart)
o maandag 25 mei t.m. vrijdag 29 mei:
 groep A: maandag, dinsdag, woensdag
 groepB: donderdag, vrijdag
o maandag 1 juni t.m. vrijdag 5 juni:
 groep A: (maandag vrij ivm Pinksteren) dinsdag, woensdag
 groep B: donderdag, vrijdag.
Indien nodig zal er later een vervolgrooster gecommuniceerd worden;
leerlingen komen gespreid tussen 08.15 en 08.45 naar school en verlaten tussen 14.00 en 14.30
het gebouw en het plein. Op 8 mei horen ouders hoe laat en op welke wijze de kinderen de
school binnen moeten komen en de school verlaten;
de reguliere gymlessen ( in de gymzaal) komen tijdelijk te vervallen. We streven ernaar om op
bepaalde momenten buiten spelletjes te spelen of eenvoudige sportactiviteiten te organiseren;
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in geval van ziekte van een leerkracht en het niet beschikbaar zijn van een vervanger en /ofhet
niet voor handen zijn van andere mogelijkheden voor groepsbezetting zullen ouders gevraagd
worden hun kind(eren) thuis te houden. Leerlingen worden niet verdeeld over andere groepen;
met ingang van vrijdag 24 april wordt geen instructie op afstand gegeven. Ook zullen geen
nieuwe, nog niet afgesproken ML-tv-meetings meer plaatsvinden door de leerkrachten. De tijd
zal vanaf dat moment besteed worden om het onderwijs vanaf 11 mei voor te bereiden;
vanaf 11 mei kan aan de leerlingen wel (digitaal) huiswerk meegegeven worden voor de dagen
waarop zij niet naar school gaan. Hieronder vallen geen instructies;
plusklassen en het onderwijs aan ondersteuningsgroepen ’Duwtje in de rug’ worden vanaf 11
mei (tijdelijk) stopgezet ingesteld.

Pauzes en lunch




kinderen eten tussen de middag met hun leerkracht in de klas. Hieraan zijn voor ouders geen
kosten verbonden. Voor of na de lunch zal er, in shifts, een korte tijd zijn om buiten te spelen.
Om die reden zal de school wat vroeger stoppen dan we gewend zijn, maar leerlingen zullen wel,
zo veel mogelijk, hetzelfde aantal lesuren krijgen dan gebruikelijk op een dag. Op woensdag
wordt niet op school gegeten;
kleine pauzes ( tussen 10.00 en 11.00) vinden plaats in shifts om te grote aantallen kinderen op
de pleinen te voorkomen;

Hygiëne en gezondheid






leerlingen en leerkrachten houden zich aan de (hygiëne) richtlijnen van het RIVM;
kinderen met verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of
verhoging (tot 38 graden Celsius) mogen niet naar school komen. Dat geldt ook als kinderen zelf
niets mankeren maar een huisgenoot dergelijke klachten heeft;
bij twijfel kan de school de temperatuur van een leerling opmeten;
worden kinderen op school ziek dan halen ouders hen direct op.

Volwassenen in de school en op het plein
Tot in ieder geval 1 juni, en zo mogelijk ook nog tot nader datum daarna, mogen




ouders niet op het plein en in de school komen;
externe professionals (ambulant begeleiders, onderzoekers, etc.) mogen wel de school binnen
en houden minimaal 1,5 m. afstand tot personeelsleden;
leveranciers mogen de school niet verder betreden dan tot de ruimte van administratie/
secretariaat.

Overleg dient per definitie telefonisch of digitaal gevoerd te worden.

Leerplicht




ouders die hun kinderen niet naar school sturen, zullen zo nodig door de school benaderd
worden om de beweegredenen te vernemen;
de school kan, in situaties waarin zij dat noodzakelijk acht, de leerplichtambtenaar inschakelen
om in gesprek te gaan met ouders;
de school zal geen afstandonderwijs inrichten voor kinderen waarvan ouders er voor kiezen om
hen niet naar school te laten gaan.

(Nood)opvang




Er is, als het ècht niet anders kan, op niet-schooldagen opvang mogelijk voor kinderen van
ouders in vitale beroepen ( zie RIVM-richtlijn) . Ouders geven die noodzaak door aan onze
secretaresse Inka Fresco: i.fresco@nbsdehoogakker.nl ;
er is voor- en naschoolse opvang voor leerlingen op de dagen dat zij fysiek naar school gaan.
Kinderen van ouders die geen vitaal beroep hebben worden niet opgevangen op niet-lesdagen.
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