Protocol “Starten onderwijs o.b.s. de Stelling vanaf 11 mei 2020” (versie 20 mei 2020)
Organisatorisch
•
•

Vanaf maandag 11 mei starten wij de lessen volgens onderstaand schema. In het schema staat welke
groep op de desbetreffende dag aanwezig is op school en welke leerkracht die dag les zal geven.,
We gaan de groepen splitsen zoals ons bestuur heeft aangegeven.

•
•

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei zijn de leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart.

•

De maatregelen uit dit document gelden in iedere geval t/m 8 juni a.s.. Wij houden u op de hoogte van
eventuele wijzigingen.

In verband met de groepsgrootte hebben wij ervoor gekozen om een aantal leerlingen van groep 1
aan de lesdag van groep 2 toe te voegen. De desbetreffende ouders zijn/worden op de hoogte
gebracht.

Week 20: 11 t/m 15 mei
Groep 1 en 2
Maandag 11 mei
1: Sandra
Dinsdag 12 mei
2: Sandra
Woensdag 13 mei
2: Marita
Donderdag 14 mei
1.Marita
Vrijdag 15 mei
2.Marita
Week 21: 18 t/m 20 mei 2020

Groep 3 en 4
3: Heleen
4: Heleen
3: Heleen/Jolly
3: Jolly
4: Heleen

Groep 5 en 6
5: Marco
6: Lisanne
5: Lisanne
5: Marco
6: Marco

Groep 7 en 8
7: Henriëtte
8: Henriëtte
7: Henriëtte
7: Henriëtte
8: Henriëtte

Groep 1 en 2
Maandag 18 mei
1: Sandra
Dinsdag 19 mei
2: Sandra
Woensdag 20 mei
1: Marita
Week 22: 25 t/m 29 mei

Groep 3 en 4
3: Heleen/Jolly
4: Heleen
4: Heleen

Groep 5 en 6
5: Marco
6: Lisanne
6: Lisanne

Groep 7 en 8
7: Henriëtte
8: Henriëtte
8: Henriëtte

Groep 1 en 2
1: Sandra
2: Sandra
2: Marita
1: Marita
2: Marita

Groep 3 en 4
3: Heleen
4: Heleen
3: Heleen/Jolly
3: Jolly
4: Heleen

Groep 5 en 6
5: Marco
6: Lisanne
5: Lisanne
5: Marco
6: Marco

Groep 7 en 8
7: Henriëtte
8: Henriëtte
7: Henriëtte
7: Henriëtte
8: Henriëtte

1: Marita
2: Marita

3: Jolly
4: Heleen

5: Marco
6: Marco

7: Henriëtte
8: Henriëtte

Maandag 25 mei
Dinsdag 26 mei
Woensdag 27 mei
Donderdag 28 mei
Vrijdag 29 mei
Week 23: 4 t/m 5 juni
Donderdag 4 juni
Vrijdag 5 juni

Ouders
• De ouders komen niet de school in tenzij er een noodgeval is en er een afspraak wordt gemaakt.
• Overleg met ouders vindt in principe telefonisch of via de mail plaats.
• Ouderavonden zijn voorlopig niet van toepassing.
Logistiek
• De lokalen worden zo ingericht dat de afstand tussen leerlingen en leraar waar mogelijk groter is dan
1,5 meter.
• Ouders brengen kinderen niet in de school.
• Kinderen worden maximaal door 1 ouder gebracht en opgehaald.
• Ouders nemen afscheid achter het hek (kleuterplein) tussen 8.15 uur en 8.25 uur. Ook wordt er
afscheid genomen bij de ingang van het grote plein tussen 8.15 uur en 8.25 uur.
• Bij het halen van de kleuters blijven de ouders achter het hek (kleuterplein) om 14.15 uur op
maandag, dinsdag en om 12.30 uur op woensdag, donderdag en vrijdag. De leerkracht komt met de
kinderen naar het hek toe.
• Wanneer een kleuter geen afscheid kan nemen, waardoor de 1,5 meter tussen ouder, kind en
leerkracht niet gewaarborgd kan worden, neemt de ouder het kind weer mee naar huis.

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Kleuters wachten op het plein met de leerkracht en gaan via de kleuteringang naar binnen.
Leerlingen van groep 3 tot en met 8 komen tussen 8.15 uur en 8.25 uur op school en gaan zelfstandig
direct via de hoofdingang naar hun lokaal. Ze blijven niet buiten op het plein.
Leerlingen van groep 3 t/m 8 komen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag na elkaar om 14.15
uur naar buiten en op woensdag om 12.30 uur. Ze gaan gelijk naar huis. Ouders die hun kind(eren)
ophalen wachten bij de ingang van het grote plein.
Leerlingen hangen eigen jas aan de kapstok. Bij de kapstok wordt steeds een haakje overgeslagen
tussen de jassen.
De leerlingen nemen zelf de rugtassen mee in het lokaal.
De pauzes/lunchpauzes zullen voor de groepen niet tegelijk gehouden worden.
Peuterspeelgroep wordt na half 9 buiten het hek opgehaald door de leidsters. Peuters gaan met de
leidsters via de kleuteringang in de school en om 12.00 uur naar huis. Ook de ouders van de peuters
komen niet op het plein en in school.
Leerlingen graag makkelijke kleding, schoenen (geen veterschoenen) en laarzen laten dragen in
verband met zelfredzaamheid.
In verband met besmetting via ontlasting wordt ouders van niet zindelijke kinderen dringend
geadviseerd de kinderen thuis te houden.
Tot aan de zomervakantie wordt er door leerlingen niet getrakteerd op school.

Personeel:
• Bij ziekte van het personeel zal er geen les worden gegeven aan deze groep en zal deze groep
thuisblijven.
• In verband met de veiligheidsmaatregelen willen wij geen externe vervanging voor de groepen.
• Vakleerkrachten (HVO, GVO, muziek) mogen nog geen lessen verzorgen. Ook stagiairs mogen nog niet
komen.
Onderwijs:
• De eerste weken wordt er extra aandacht besteed aan het welbevinden van de leerlingen.
• Tijdens de lesdagen zal er in de klas aandacht worden besteed aan de volgende vakgebieden:
o groep 1 en 2: kringactiviteiten, werkles, bewegen (buiten)
o groep 3 t/m 8: rekenen, taal, spelling, aanvankelijke/technisch lezen, begrijpend lezen,
schrijven en bewegen (buiten).
• Op dagen dat leerlingen niet op school zijn, wordt er werk meegegeven dat ze thuis kunnen maken.
• De leerlingen krijgen tijdens de lesdagen uitleg over huiswerk voor de dagen dat zij niet naar school
gaan.
• De leerlingen die geen lesdagen hebben op school blijven thuis en spelen niet in de omgeving van
school.
• De leerlingen nemen tijdens lesdagen hun werkboeken/boeken e.d. mee naar school. Chromebooks
kunnen de leerlingen thuislaten.
• Als ouders hun kinderen niet naar school willen hebben terwijl er geen direct medische redenen zijn,
zal de leerplichtambtenaar om een advies worden gevraagd. Er zal geen sprake zijn van verplichting
tot het geven van thuisonderwijs door de school.
Veiligheid
• Bij binnenkomst wassen leerlingen en leerkrachten hun handen.
• Leerlingen en leerkrachten wassen hun handen meerdere keren per dag (bijvoorbeeld bij het naar
binnen komen, na wc bezoek, voor het eten).
• Er worden geen handen geschud.
• Hoesten en niezen in de elleboog.
• Zo weinig mogelijk aan je gezicht komen.
• Zo veel mogelijk afstand houden. Afstand tussen leerlingen en leerkracht minimaal 1,5 meter.
• In ieder lokaal is een scherm van plexiglas aanwezig voor individuele instructiemomenten.
Noodopvang
• Als de leerlingen vanaf 11 mei weer gedeeltelijk naar school kunnen, moeten de scholen zelf de
noodopvang verzorgen voor de leerlingen die die dag niet naar school hoeven.
Het is echt noodopvang en het is alleen voor leerlingen van ouders met een vitaal beroep, die hun
kind(eren) zelf niet kunnen opvangen.
• De leerlingen die op schoolkomen voor noodopvang nemen op deze dagen hun Chromebooks,
werkboeken/boeken e.d. mee naar school.
• Voor de voorschoolse en naschoolse opvang is men aangewezen op de BSO.
Mocht u gebruik willen maken van de noodopvang in de periode t/m 5 juni, wilt u dit dan z.s.m.
kenbaar maken.

