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VERSOEPELINGEN CORONAMAATREGELEN
Eindelijk kunnen we als school versoepelen! Klik hier voor de nieuwste afspraken vanuit
de overheid.
Wij zijn verheugd dat wij weer op heel veel vlakken ons onderwijs kunnen vormgeven
zoals wij het graag zien.
De kangoeroegroepen kunnen op korte termijn weer worden opgestart, HVO kan weer
gegeven worden, we kunnen weer samen met andere klassen buitenspelen en ook allerlei
groepsoverstijgende activiteiten kunnen weer gaan plaatsvinden. Dit is echt heel fijn voor
de kinderen, leerkrachten en ons onderwijs.
Wat betreft ouders in de school het volgende. De schoolafspraak is dat alle kinderen
(groep 1-8) 's morgens zelfstandig de school in lopen. Alleen de vierjarige kinderen die
aan het wennen zijn op school mogen door ouders/verzorgers naar binnen worden
gebracht. Na schooltijd bent u altijd welkom om samen met uw kind een werkje te
bekijken in de klas. De leerkrachten hebben op dat moment pauze.
REGISTRATIE VAN AFWEZIGHEID DOOR CORONA
We proberen zo goed mogelijk de aan-en afwezigheid van alle kinderen te noteren in ons
systeem. Nu we ook te maken hebben met klassen die thuiszitten omdat er geen
leerkracht is, zetten we dit ook in het systeem. Er hebben ons verschillende signalen
bereikt dat er op het ouderportaal een verschil zit in wat wij zien in het systeem. Deze
week bekijken we wat er aangepast moet worden zodat voor ouders en leerkrachten
dezelfde informatie zichtbaar is.
LESUITVAL AFGELOPEN PERIODE VERSUS PROTOCOL
Deze periode is er veelvuldig fysiek lesuitval geweest i.v.m. de vele omikron
besmettingen.
Daar waar mogelijk hebben positief geteste leerkrachten zonder klachten onderwijs op
afstand verzorgd.
Tevens heeft het team hybride onderwijs gegeven.
Vrijdag 15 oktober jl. heb ik met u het protocol vervangingen Trinoom gecommuniceerd.
Door de grote groep positief geteste leerkrachten was het helaas niet meer te
organiseren om met name punt 5 uit het protocol één op één uit te voeren.
(Mocht de afwezigheid langer duren dan wat onder punt drie en vier beschreven staat
komt er een roulatiesysteem met de parallel groepen, waarbij om toerbeurt een groep
thuisgehouden wordt).
Op het moment dat het aantal positieve testen genormaliseerd is, zal het protocol, als
genoemd onder punt 5, weer geactiveerd worden waar nodig.

