Betreft: Informatie ouders bij heropening CBS De Bongerd per 9 februari 2021

Ridderkerk, 5 februari 2021
Beste ouder(s)/ verzorger(s)
Dinsdag 9 februari gaan de schooldeuren weer open. We hebben u hierover woensdag geïnformeerd door
middel van de brief van Stichting PCPO Barendrecht / Ridderkerk. Maandag 8 februari benutten we om alles in
orde te maken voor een goede organisatie van een veilige, verantwoorde en uitvoerbare heropening van onze
school. De kinderen ontvangen die dag geen thuisonderwijs.
Deze heropening van de school is echter ook complexer dan we zouden wensen. Het waarborgen van de
veiligheid voor leerlingen en leerkrachten vraagt nu om extra maatregelen in combinatie met aanscherping
van de bestaande regels en afspraken. Wij willen met onderstaand protocol voor ouders, leerkrachten en
leerlingen de situatie op de Bongerd helder communiceren en hiermee zorgen voor vertrouwen en veiligheid.
We verzoeken u de informatie zorgvuldig te lezen en te bespreken met uw kind(eren), zodat we vanaf dinsdag
9 februari op een goede manier het schoolleven kunnen oppakken. We kunnen dit alleen op de juiste wijze
laten verlopen, wanneer ieder zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en zich aan de afspraken houdt van de 1
½ meter samenleving.

Hieronder de aanscherping van de al bestaande regels en de nieuwe, aanvullende
maatregelen:
Bestaande regels en aangescherpt:
1. Kinderen vanaf groep 5 komen zelfstandig naar
school en/of komen in ieder geval het laatste stuk
alleen. Ouders van leerlingen van de groepen 1 tot
en met 4 blijven buiten de hekken staan en houden
rekening met de 1,5 meter afstand tot andere
ouders. Eén ouder brengt het kind naar school. Bij
de toegangen tot het plein mogen er géén groepjes
mensen staan.

Nadrukkelijk verzoek aan de ouders om buiten bij de
hekken een mondkapje te dragen, niet bij het hek te
blijven staan en/of het plein op te lopen.

2. We houden 6 ingangen voor leerlingen.
Om het aantal leerlingen nog beter te spreiden
hebben we ervoor gekozen om eerder te beginnen
met de groepen 7 en 8. Zij zullen de komende
weken les hebben van 08.15- 13.45 uur.
Bij de eerste bel om 8.20 uur gaan de deuren open
voor de groepen 3 tot en met 6.

Ingang bij de voetbalkooi: groep 5
Ingang bij grote plein: groep 6
Ingang bij de schommel: groep 3, 3/4 en 4
Ingang bij Speelboom: groep 1
Ingang bij groep 1/2: groep 1/2
Hoofdingang: groep 2, 7 en 8

De groepen 1, 1/2 en 2 worden om 08.30 uur
opgehaald door de groepsleerkracht.
De leerlingen komen via de bekende hekken het
plein op en gaan direct naar binnen.
3. Leerlingen verblijven alleen in de gang die bij hun
lokaal hoort en verplaatsen zich zo min mogelijk
door de school.
4. Leerlingen wassen hun handen bij binnenkomst,
na het buitenspelen, na toiletgebruik en voor het
eten.

Leerlingen drogen hun handen met een papieren
handdoekje. Voor leerlingen die dat willen en
mogen, is er desinfecterende gel beschikbaar.

5. Deurklinken, kranen en toiletten worden dagelijks
grondig schoongemaakt.
6. Lokalen zijn of worden waar nodig anders
ingericht rekening houdend met het vormen van
groepjes binnen de klas.
7. Ouders komen niet naar binnen.

Hoe vervelend ook, de school blijft gesloten voor
ouders. Er zijn uitzonderingen, maar dat gaat altijd
in overleg met de leerkracht en directie.

8. Externen komen alleen via de hoofdingang naar
binnen.

Zij registreren zich bij binnenkomst via de
hoofdingang en dragen een mondkapje.

9. Externen die met leerlingen werken, dragen ook
een mondkapje.

Externen die met onze leerlingen werken, zoals de
logopediste, oefentherapeute Kid &Fit en
dyslexiespecialiste dragen een mondkapje.

10. Leerlingen/leerkrachten/werknemers met aan
corona gerelateerde klachten komen niet naar
school.

Iedereen blijft thuis bij:
- Neusverkoudheid (behalve wanneer er
sprake is van astma, hooikoorts of
chronische verkoudheidsklachten)
- Hoesten
- Moeilijk ademen/benauwdheid
- Plotseling verlies van reuk of smaak
- Koorts boven de 38 graden C
- Blijf ook thuis als een gezinslid getest
wordt. Als de uitslag negatief is, mag uw
kind weer naar school
- Blijf thuis als een gezinslid besmet is met
corona, last heeft van moeilijk ademen/
benauwdheid en of koorts heeft boven 38
graden C

11. Thuisblijven bij positieve besmetting in eigen
huishouden.

Indien er sprake is van een positieve uitslag van de
corona test bij een van de gezinsleden, gaat de
leerling thuis in quarantaine.

12. Ventilatie

We ventileren de ruimten zo goed mogelijk.

13. Thuisonderwijs indien sprake is van quarantaine

Wanneer een leerling thuis moet blijven, proberen
we waar mogelijk thuisonderwijs te bieden.

14. Leerlingen trakteren bij een verjaardag alleen in
hun eigen groep.

Er worden alleen verpakte, geen zelfgemaakte
traktaties uitgedeeld.

15. Ieder vertrekt na schooltijd direct via dezelfde
uitgang als waar men is binnengekomen!

We willen geen drukte bij de uitgangen van het
plein.

Nieuwe, aanvullende maatregelen
1. Leerlingen werken zoveel mogelijk in vaste
groepen en met vaste ‘maatjes’.

Vaste groepsindelingen, zo min mogelijk
verplaatsing binnen de groep.

2. Het dringende advies is om kinderen uit groep 7
en 8 een mondkapje te laten dragen.

Dit geldt wanneer ze zich verplaatsen of op hun plek
zitten en onvoldoende afstand kunnen houden.

3. Groepen spelen apart buiten.

We spreiden de pauzes tijdens de ochtend en tussen
de middag.

4. Indien een leerling positief is getest op het
Coronavirus, gaat de groep waar het kind in zit in
quarantaine, inclusief
leerkracht/onderwijsassistent/ stagiaires.

Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw
contact geweest zijn met iemand die besmet is met
het coronavirus gaan 5 dagen thuis in quarantaine.
Daarna: testen bij de GGD of 5 dagen langer thuis in
quarantaine.

5. Gezondheidscheck/sneltesten personeel

Voor aanvang van de werkzaamheden doen
medewerkers een gezondheidscheck.Een landelijk
aanbod van sneltesten op de scholen zelf wordt naar
verwachting binnen 3 maanden gerealiseerd.

6. De BSO is gesloten.

Er wordt alleen noodopvang verzorgd vóór en na
schooltijd.

Inhoud onderwijs
De thuiswerkperiode is voor ieder van onze leerlingen anders verlopen. De ene ouder heeft heel veel tijd
gehad om zijn of haar kind te begeleiden en voor een ander zal dat een stuk lastiger zijn geweest. Zeker als er
thuis meer kinderen zijn en er ook nog thuis gewerkt moet worden, zal dat niet altijd eenvoudig zijn geweest.
We willen een ieder van u bedanken voor de hulp die u heeft kunnen bieden.
We zullen de komende twee weken gebruiken om methodetoetsen af te nemen en zo vast te stellen waar er
eventueel hiaten in de lesstof zijn ontstaan. Met die hiaten kunnen we dan aan de slag en we hopen dan een
inhaalslag te kunnen maken. We zullen u natuurlijk informeren als we geconstateerd hebben dat er een
inhaalslag gemaakt moet worden. Een aantal van u heeft dit al van de leerkracht gehoord. De toetsen die de
komende twee weken worden gemaakt zullen niet becijferd en vermeld worden in het rapport.
Na de voorjaarsvakantie staan de CITO Midden toetsen dan op het programma. We gebruiken deze, in dit
speciale jaar, als signaleringsmiddel. De resultaten zullen ons en u als ouders vertellen waar we nog aan
moeten werken met uw kind. De resultaten zullen natuurlijk met u gedeeld worden.
Het is goed te weten dat er subsidies zijn verleend die het mogelijk maken daar waar nodig extra
ondersteuning te bieden.
Als team zullen wij er alles aan doen uw kind daar te krijgen waar nodig voor een goede overgang naar de
volgende groep. Mocht dit ondanks alle inspanningen van de leerkracht en uw kind niet lukken, zullen wij u als
ouder daar vanzelfsprekend tijdig van op de hoogte brengen. Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan de
leerkracht van uw kind.

Wij beschouwen de groep als één cohort. Dat betekent dat leerlingen in hun eigen groep les krijgen, zich niet
verplaatsen naar andere groepen of de hal en niet samenwerken of samenspelen met kinderen uit andere
groepen.
Dit heeft consequenties voor de vervanging als een leerkracht uitvalt. Als eerste zal gekeken worden of de duo
collega of onderwijsassistent kan invallen. Als dit niet mogelijk is, wordt er overgegaan naar les op afstand.
Wilt u er rekening mee houden dat de komende periode uw kind thuis les op afstand krijgt als er geen
vervanging beschikbaar is?
Gym vervalt in de gymzaal; het advies is zoveel mogelijk buiten te bewegen.

Tot slot
● Willen alle kinderen dinsdag het geleende en opgeladen Chromebook en de oplader weer meenemen
naar school? We kunnen er dan weer mee aan de slag.
● Willen alle kinderen dinsdag de boeken en schriften weer meenemen naar school?
● Onder schooltijd zijn we, telefonisch bereikbaar. Na schooltijd werken de leerkrachten zoveel
mogelijk thuis. U kunt de leerkrachten bereiken via de mail.
● Wij zien er naar uit om alle kinderen weer op school mogen ontmoeten en begroeten!

Met vriendelijke groet, namens de MR, het team van Kinderopvang SKR en CBS de Bongerd,
Martine Slobbe

