Groessen, 16 oktober 2020

Beste kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers,
Sinds woensdagavond bevindt ons land zich weer in een gedeeltelijke lockdown.
Wij zijn blij dat de scholen open mogen blijven, zodat voor de kinderen de vertrouwde structuur van het
naar school gaan behouden blijft. Binnen Innerwaard hebben we afgesproken dat het primaire proces
nu onze belangrijkste focus heeft: het onderwijs aan de kinderen in de groep of, voor de kinderen die
thuis moeten blijven, op afstand. Voor alle activiteiten daaromheen (teamvergaderingen, studiedagen,
ouder-gesprekken etc.) proberen we zo veel mogelijk terug te vallen op online oplossingen om het
aantal fysieke contacten tot een minimum te beperken.
Maatregelen, toegang gebouw en ventilatie
Binnen onze IKC’s en basisschool zetten we de regels omtrent afstand houden, extra hygiëne en thuis
blijven bij klachten onverminderd voort. Wij volgen daarbij nauwgezet het protocol voor het basisonderwijs en maken gebruik van de beslisboom.
Voor wat betreft de toegang tot onze locaties: hier houden we aan dat ouders/verzorgers en externen
alleen toegang hebben als dat in het kader van het primaire proces noodzakelijk is. Daarbij worden
gezondheidsvragen gesteld en worden contactgegevens geregistreerd.
Voor alle locaties van Innerwaard hebben we een plan van aanpak ventilatie opgesteld. In de laatste
week van de zomervakantie is de stand van zaken m.b.t. ventilatie in alle gebouwen door een technisch
adviesbureau in kaart gebracht. In het plan van aanpak werken we de kortetermijnhandelingsperspectieven uit die het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie Scholen voor de winterperiode heeft
opgesteld. Er komt een ventilatie instructie voor in de groepen en we streven naar het plaatsen van
CO2-meters in alle groepen/ruimten.
Korte lijn met de GGD
Voor onze IKC’s/basisschool is het van groot belang om in het geval van positieve besmettingen bij
medewerkers en kinderen snel te kunnen schakelen met de GGD. De GGD adviseert ons t.a.v. het te
volgen beleid als het gaat om bron- en contactonderzoek, quarantaine-instructies en communicatie naar
ouders/verzorgers en medewerkers. In een uiterste situatie is het de GDD in samenspraak met de
veiligheidsregio die kan besluiten om een school te sluiten.
Afwezigheid kinderen en afstandsonderwijs
Op alle IKC’s en de basisschool is het afstandsonderwijs door de teams weer dusdanig voorbereid, dat
we kinderen die thuis moeten blijven toch onderwijs kunnen bieden.
We houden dagelijks bij om hoeveel kinderen het gaat. Gelukkig valt dit toe nu toe mee: in de laatste
twee weken kwam het aantal kinderen dat op een dag op al onze scholen thuis moest blijven niet boven
de 15 uit.
Excursies en voorstellingen buiten school gaan voorlopig niet door
Voor alle IKC’s en de basisschool van Innerwaard is besloten dat geplande excursies en voorstellingen
buiten school tot de kerstvakantie geen doorgang kunnen vinden. We continueren daarmee ons beleid
van voor de herfstvakantie.
Herfstvakantie
Tot slot en waarschijnlijk ten overvloede vragen wij met het oog op de komende vakantieweek nog even
uw aandacht voor het volgende: ouders, onderwijspersoneel en kinderen ouder dan 12 jaar krijgen - net
als iedereen in Nederland - na een verblijf in een land waar code oranje of rood geldt, of een land of
gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, het dringende advies om
10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine,
dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen. Uitzondering op de thuisquarantaine:
leerlingen van 4 t/m 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en
meedoen met sportactiviteiten. Zij blijven thuis bij gezondheidsklachten.

Mede namens het directieteam bedank ik iedereen zeer voor het begrip en de medewerking en wens ik
iedereen een fijne herfstvakantie en bovenal gezondheid toe!
Annemieke Miltenburg
bestuurder

