Protocol “Doorstart Basisonderwijs o.b.s. de Stelling vanaf maandag 8 juni 2020”
Organisatorisch
•
•
•

•
•

Vanaf maandag 8 juni worden de lessen voor alle groepen volledig hervat.
De Chromebooks van school moeten maandag 8 juni weer meegenomen worden naar school.
Ook de boeken en schriften moeten maandag 8 juni weer meegenomen worden.
Woensdag 17 juni zijn de leerlingen vrij i.v.m. de voorbereidingsvergadering voor het
schooljaar 2020-2021.
De maatregelen uit dit document gelden in iedere geval t/m de zomervakantie vrijdag 3 juli 2020.
Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

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/oudercontactgesprekken vinden tot aan de zomervakantie niet plaats. Mocht het
noodzakelijk zijn dat er een gesprek nodig is, dan zal de leerkracht contact met u opnemen.
Mocht u als ouder behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dat via de mail kenbaar maken
info@obsdestelling.nl en zal de leerkracht contact met u opnemen.
Logistiek
• 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.
• 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.
• De leerlingen nemen hun rugtassen mee in de klas.
• Er worden tot aan de zomervakantie geen lunchspullen in de koelkast gezet.
• De pauzes/lunchpauzes worden voor de klassen niet tegelijk gehouden.
• Tot aan de zomervakantie wordt er door leerlingen niet getrakteerd op school.
KLEUTERS
• 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 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.
PEUTERS
• 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.
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 tot aan de zomervakantie geen lessen verzorgen.
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• Stagiairs mogen tot aan de zomervakantie niet komen.
Onderwijs:
• 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.
Wanneer blijven de leerlingen thuis?
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:
a. Een leerling met de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis:
•
Neusverkoudheid
•
Hoesten
•
Moeilijk ademen/benauwdheid
•
Tijdelijk minder ruiken en proeven
•
Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
b. Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur
geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
c. Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft,
blijft de leerling ook thuis.
d. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en
de opvang.
e. Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft,
moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie
voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.
Overige mededelingen
• Contactgesprekken: Contactgesprekken vinden tot aan de zomervakantie niet plaats. Mocht het
noodzakelijk zijn, dat er een gesprek nodig is, dan zal de leerkracht contact met u opnemen.
Mocht u als ouder behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dat via de mail kenbaar maken.
info@obsdestelling.nl en zal de leerkracht contact met u opnemen.
• Rapporten: De rapporten worden op maandag 22 juni meegegeven. In dit rapport zit een brief met
uitleg hoe de cijfers in het rapport tot stand zijn gekomen en hoe er gekeken wordt naar de resultaten
van de toetsen van het LOVS Cito.
• Schoolreisjes: Aanbevelingen van het RIVM zijn leidend. Schoolreisjes in elke vorm worden tot de
zomervakantie geschrapt. Aangezien er bij schoolreisjes hulp van ouders nodig is, er met auto of bus
naar de plaats van bestemming gereden moet worden, kan dit op dit moment niet.
• Schoolreizen na de zomervakantie: Met MR en team hebben we besloten de schoolreizen van
schooljaar 2020-2021 in september 2020 te laten plaatsvinden en niet in het voorjaar van 2021 (mits
de RIVM aanbevelingen dit in september wel toestaat).
• Afscheidsavond groep 8: Deze avond wordt gehouden op donderdag 25 juni vanaf 17.00 uur.
Aangezien ouders niet aanwezig kunnen zijn bij dit afscheid, zullen we deze avond grotendeels vast
gaan leggen op film.
• Vrijdag 3 juli laatste schooldag:
• Het is wel toegestaan activiteiten op school of in de directe omgeving van school te
organiseren waarbij alleen de kinderen en leerkrachten aanwezig zijn.
Het team zal de organisatie van de laatste schooldag op zich nemen.
• De schoolfotograaf: Mits het is toegestaan zal de schoolfotograaf na de zomervakantie komen voor
portretfoto’s enz. We gaan dit organiseren in september.
• Afscheidsfoto groep 8: Er wordt een uitzondering gemaakt voor de afscheidsfoto van groepsfoto 8.
Deze foto zal op woensdag 24 juni buiten worden gemaakt.
• Gymnastiek/spel/beweging: Deze lessen worden tot de zomervakantie buiten gegeven.
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