Groessen, 23 april 2020

Beste kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers,
Tijdens de persconferentie maakte het kabinet afgelopen dinsdagavond bekend dat de basisscholen en
de kinderopvang 11 mei weer open gaan. De kinderen mogen de helft van de lestijd weer naar school.
Daar zijn we blij mee, want de kinderen hebben de afgelopen 6 weken hun klasgenoten en de juffen
en meesters gemist. Onze medewerkers zijn blij om de kinderen weer live te zien en voor veel ouders
betekent het weer wat meer ruimte voor hun eigen (thuis)werk. Maar het roept ook vragen op.
Hoe gaan we dit organiseren? Hoe doen we dat veilig en verantwoord? Wat is daarvoor nodig?
Op korte termijn wordt van iedereen opnieuw veel flexibiliteit verwacht om het onderwijs weer anders
te organiseren. Het levert veel regelwerk op en het brengt ook persoonlijke zorgen met zich mee.
In de opstartfase van de nieuwe 1,5 meter-samenleving op IKC/schoolniveau hebben gezondheid en
welbevinden van kinderen en volwassenen dan ook onze hoogste prioriteit.
Woensdagochtend heeft het directieteam de gezamenlijke kaders voor Innerwaard vastgesteld.
Hiermee wordt vooralsnog tot eind mei gewerkt. Rekening houdend met het lange Hemelvaartweekend gaat het dan om 13 schooldagen. In de loop van woensdagmiddag kwam het landelijke
‘Protocol opstart basisonderwijs’ beschikbaar. Dit protocol is als bijlage toegevoegd en geeft op veel
praktische vragen een duidelijk antwoord. Alle IKC’s en de basisschool van Innerwaard werken volgens
het landelijke protocol en de stichtingskaders die gezamenlijk zijn afgesproken. De GMR heeft hier ook
mee ingestemd. Uiteraard blijven er daarnaast nog allerlei zaken die om maatwerk vragen en op
locatieniveau in samenspraak met de MR afgestemd kunnen worden.
Op hoofdlijnen ziet onderwijs en opvang er van 11 t/m 29 mei binnen Innerwaard als volgt uit:
 Alle groepen worden in twee delen opgesplitst, waarbij de ene helft op maandag en
donderdag en de andere helft op dinsdag en vrijdag naar school komt. Hierbij wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met dezelfde lesdagen voor broertjes en zusjes.
Jullie worden hierover op IKC/schoolniveau verder geïnformeerd.
 Alle groepen gaan 2 hele dagen per week naar school, op vrijdag dus ook de groepen 1 t/m 4.
 Er vinden geen gymlessen in de sporthal plaats.
 De eerste dagen zal aandacht besteed worden aan wat ons allemaal is overkomen, is er ruimte
om weer aan elkaar te wennen en ervaringen uit te wisselen. Welbevinden en ontwikkeling
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer je lekker in je vel zit en je veilig en
vertrouwd voelt, kun je je goed ontwikkelen. Aan die voorwaarden wordt eerst gewerkt.
 Het uitgangspunt is dat kinderen op de dagen dat ze niet naar school komen, thuis aan
verwerkingsopdrachten werken. Er zijn dan in principe geen contactmomenten met de
leerkracht, omdat die met de andere helft van de groep aan het werk is.
 Woensdag is een lesvrije dag die gebruikt wordt voor voorbereiding, contacten, enz.
 Op de dagen dat de kinderen op school zijn, kan door klanten van Zonnekinderen gebruik
gemaakt worden van VSO en BSO. Zonnekinderen informeert jullie hier verder over.
 Kinderen van ouders met cruciale beroepen worden na aanmelding opgevangen op de dag dat
zij niet op school zijn. Dit geldt alleen wanneer ouders die dag ook dienst hebben.
 Er blijft alle dagen ruimte voor noodopvang van kinderen in kwetsbare situaties. Dit vindt
plaats in overleg met de directeur en de gemeente.
 Ouders/verzorgers en andere volwassenen die niet direct betrokken zijn bij het primaire
proces mogen niet in de gebouwen of op de schoolpleinen komen. Op IKC/schoolniveau zal
het brengen en halen van de kinderen afgestemd en gecommuniceerd worden.

Wat de 1,5 meter afstand en hygiëne betreft, zullen in en om de gebouwen met stickers en
pictogrammen looproutes, aanwijzingen en richtlijnen aangebracht worden. Zonnekinderen heeft
hiervoor het initiatief genomen en zal in overleg met de directeuren ook voor de uitvoering
zorgdragen. Daar zijn we erg mee geholpen en blij mee. Op alle locaties zal de komende weken
overdag een schoonmaker aanwezig zijn voor regelmatige schoonmaak van sanitair, tafeltjes, enz.
Er zullen voldoende desinfecteringsmiddelen, zeep en papieren handdoekjes op voorraad zijn.
De 1,5 meter afstand geldt niet voor kinderen, wel voor volwassenen en zoveel mogelijk tussen
kinderen en volwassenen. We weten allemaal dat dit met de jongste kinderen eigenlijk niet kan.
We kunnen nog niet veel verder kijken dan eind mei, maar het is in lijn met landelijk beleid nu al wel
duidelijk dat schoolreizen en schoolkampen dit schooljaar niet doorgaan.
Met dit gegeven kan op IKC/schoolniveau nagedacht worden over een alternatieve afsluiting van de
basisschoolperiode voor groep 8.
In de media werd de afgelopen weken de term ‘achterstand’ veelvuldig gebruikt. Dat doet geen recht
aan de enorme inzet en flexibiliteit die kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers de afgelopen
6 weken hebben laten zien. We moeten niet in termen van achterstand denken, maar kijken naar
ontwikkeling van kinderen. Waar staat dit kind, wat is de ‘nieuwe beginsituatie’ en wat is er dan nodig?
Vorige week werden al onze medewerkers thuis verrast met een vrijdagmiddag-borrel-pakketje.
Dit hartverwarmende gebaar is namens alle ouders door de oudergeleding van de GMR geïnitieerd en
werd bijzonder gewaardeerd. Door alles via plaatselijke ondernemers te betrekken, kregen ook zij een
hart onder de riem gestoken in deze crisistijd. Dank jullie wel!
Graag willen wij het prachtige lied ‘We zijn de kinderen in Nederland’ met jullie delen. Dit lied gaat
over kinderen in deze tijd en is bewerkt door Juliette Damen, vakleerkracht muziek op enkele IKC’s van
Innerwaard: https://youtu.be/qMt8Mdf1ta8
Dit is een onzekere tijd en de werkelijkheid van nu kan morgen zomaar anders zijn. Dit vraagt
voortdurend meebewegen, snel schakelen en goed communiceren. Daarbij zullen niet direct op alle
vragen antwoorden zijn en kunnen niet ieders wensen vervuld worden. We zullen in deze voor
iedereen nieuwe situatie ook telkens moeten uitvinden wat wel en niet goed werkt. Eén ding is zeker:
we kunnen het alleen maar samen. Laten we er daarom samen het beste van maken!
Eerst gaan we na 6 intensieve weken genieten van 2 weken meivakantie. Even de druk eraf om 11 mei
met nieuwe energie en frisse moed onze IKC’s en de basisschool te heropenen. Eind mei zal de
regering vervolgbeslissingen nemen en zullen we weer met nieuwe informatie komen.
Mede namens het directieteam wens ik iedereen een fijne meivakantie,
rust, gezondheid, harmonie en alle goeds!
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