Groessen, 5 februari 2021

Beste kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers,
Afgelopen zondagavond maakte het kabinet bekend dat de basisscholen en de kinderopvang op
maandag 8 februari a.s. weer open gaan. De kinderen zijn de hele week weer welkom op school.
We zijn blij dat we de kinderen weer kunnen begroeten. Zij hebben de afgelopen weken hun
klasgenoten en de juffen en meesters gemist en wij zijn blij om de kinderen weer live te zien.
Voor veel ouders betekent het weer wat meer ruimte voor hun eigen (thuis)werk.
Een woord van dank aan alle ouders die naast hun eigen werk ook het lesgeven aan hun kinderen
hebben moeten verzorgen. Veel respect en waardering voor de wijze waarop dit opgepakt werd de
afgelopen periode.
De heropening van de IKC’s /school roept ook vragen op.
Hoe gaan we dit organiseren? Hoe doen we dat veilig en verantwoord? Wat is daarvoor nodig?
Want de scholen gaan zoals gezegd ‘open’, naar niet ‘gewoon open’.
Met alle beperkingen en alle extra maatregelen, waar we ons voor geplaatst zien, vragen wij ieders
begrip voor het feit dat wij als bestuur en scholen doen wat we kunnen, maar de situatie is nog lang
niet zo dat we weer in alle opzichten ‘gewoon’ onderwijs kunnen geven.
Woensdagmiddag heeft het directieteam direct na het beschikbaar komen van de uitgewerkte
maatregelen van het ministerie de gezamenlijke kaders voor Innerwaard vastgesteld. Gisteravond
kwam het aangepaste protocol 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 kaders 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 afgestemd moeten worden. Hierbij
kunnen de MR-en een rol spelen.
Bij alle beslissingen die we (hebben) moeten nemen, hebben de veiligheid, gezondheid en het
welbevinden van de kinderen, medewerkers en ouders/verzorgers voor ons de hoogste prioriteit.
Uitgangspunt is dat de gebouwen open gaan voor de kinderen en de medewerkers die bij het
onderwijsproces en/of opvang betrokken zijn. Alle andere personen en externen wordt tot nader
order geen toegang verleend, tenzij dit in het belang is van het onderwijs of de zorg voor leerlingen.
Onderwijs
• De kinderen gaan met ingang van maandag a.s. vijf dagen per week naar school en verblijven zo
veel mogelijk in hun eigen groep.
• In principe worden de reguliere schooltijden van de desbetreffende school aangehouden.
Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin-, pauze- en eindtijden.
Dit wordt per IKC/school bepaald en met de MR afgestemd.
• Kinderen mogen mondneusmaskers dragen, wanneer zij zich binnen de school voortbewegen en
geen afstand kunnen houden van andere klassen. Het mondneusmasker kan af, wanneer
leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben binnen de school (zie hiervoor ook het protocol).
Halen en brengen
Per IKC/school worden ouders/verzorgers geïnformeerd over eventuele gespreide haal- en
brengtijden.
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M.b.t. het halen en brengen gelden de volgende maatregelen:
• Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald;
• Bij het brengen en halen wordt afstand georganiseerd tussen ouders/verzorgers;
• Ouders/verzorgers wordt gevraagd om bij brengen/halen ook buiten mondneusmaskers te
dragen;
• Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel mogelijk zelf
naar huis.
Personeel
• Personeel blijft gescheiden, ook tijdens pauzes en andere momenten om contactmomenten
tussen personeel zo veel mogelijk te beperken;
• Personeel dat lesgeeft aan groep 7 of 8 kan een mondneusmasker of faceshield dragen. Dit kan
ook in andere groepen, bijvoorbeeld bij de verzorging van de jongere leerlingen;
• Leerkrachten/medewerkers die zelf tot een risicogroep behoren (volgens de richtlijnen van het
RIVM), kunnen niet verplicht worden ingezet voor de groep;
• Medewerkers met bijv. een gezinslid in een risicogroep gaan hierover in overleg met
hun leidinggevende;
• Medewerkers die niet naar de locatie kunnen komen, worden ingezet voor thuisonderwijs,
administratieve taken etc.
Ouders/verzorgers
• Ouders/verzorgers mogen niet in de school komen;
• Per locatie wordt er een systeem ontworpen en gecommuniceerd met ouders/verzorgers voor het
halen, brengen en overdragen van (jongste) kinderen;
• Ouders, die graag de leerkracht/IB-er/directeur willen spreken, kunnen hiervoor via de bekende
kanalen contact zoeken, maar niet fysiek in school terecht.
Testen en quarantaine
Voor de richtlijnen m.b.t. testen en quarantaine van medewerkers en kinderen verwijzen wij
naar het protocol basisonderwijs.
Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het testen van kinderen en moeten daarvoor
toestemming verlenen. Dit kan nooit door de school worden opgelegd.
In voorkomende situaties zullen wij overleg plegen met het scholenteam van de GGD en m.b.t.
de voortgang van het onderwijs de nodige voorbereidingen treffen (bijv. opstartstrategie als een klas
druppelsgewijs terugkeert van quarantaine).
Wanneer een klas in quarantaine gaat, kunnen kinderen na vijf dagen met een bewijs van een
negatieve test weer naar school komen. Bij geen bewijs, dient het kind nog vijf dagen langer in
quarantaine te blijven.
In geval van een besmetting
Wij vragen ouders/verzorgers om een positieve besmetting van een kind te allen tijde bij de
IKC directeur te melden. U wordt door uw IKC directeur geïnformeerd over de wijze waarop dit kan.
De IKC directeur neemt direct contact op met de GGD, waarna het te voeren beleid wordt afgestemd.
Wettelijk is bepaald dat de school, ouders en leerlingen de instructies van de GGD moeten volgen.
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Inrichting scholen
Er is binnen de locaties al een routing ontworpen, die het mogelijk maakt om zo veel als mogelijk
1,5 meter afstand te houden en het aantal contacten te minimaliseren. Dit wordt waar nodig verder
aangescherpt (bijv. eenrichtingsverkeer).
Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand. Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand
van elkaar te houden. Ook leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
Hygiënemaatregelen en ventilatie
De leerkrachten besteden aandacht aan en begeleiden de kinderen bij het naleven van de hygiënemaatregelen (handen wassen bij binnenkomst, voor en na de lunchpauze etc).
De leerkrachten dragen zorg voor naleving van de richtlijnen uit het plan van aanpak ventilatie.
Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang blijft vooralsnog gesloten. De BSO is wel geopend voor noodopvang van
kinderen van ouders met een cruciaal beroep.
Vieringen
Evt. vieringen kunnen uitsluitend binnen de eigen groep en in afgeslankte vorm plaatsvinden.
Tot slot
De onzekere tijden waarin we leven vragen veel van ons allemaal. We moeten voortdurend
meebewegen en omschakelen. Een goede wederzijdse communicatie is daarbij van belang.
Daarbij zullen er niet direct op alle vragen antwoorden zijn en kunnen niet ieders wensen vervuld
worden. We zullen telkens moeten uitvinden wat wel en niet goed werkt.
Naast een woord van dank en waardering voor alle ouders/verzorgers, ook een woord van dank en
waardering voor alle medewerkers en directeuren die vanuit hun verantwoordelijkheid en
betrokkenheid doen wat binnen de kaders mogelijk is om zo goed en veilig mogelijk onderwijs en
opvang te verzorgen.
Fijn dat we de kinderen maandag weer kunnen begroeten.
Wij wensen u een goed weekend toe en vooral blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Stichting Innerwaard

Annemieke Miltenburg
bestuurder

Bijlage: protocol basisonderwijs versie 3.2.2021
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