Betreft: hervatting onderwijs op school
Winsum, 23 april 2020

Beste ouders/verzorgers,
Dinsdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat de scholen vanaf 11 mei weer fysiek toegankelijk zijn
voor groepen leerlingen. We hebben even afgewacht wat de exacte richtlijnen en adviezen zouden
worden waaronder de scholen weer geopend kunnen worden. In deze brief een korte uiteenzetting van
hoe wij in OT-Noord met de nieuwe situatie omgaan.
Uit de adviezen volgt dat kinderen niet strikt gehouden zijn om anderhalve meter afstand te bewaren
tot elkaar. Leerkrachten onderling en leerkrachten naar kinderen zouden, zover dat kan, wel anderhalve
meter afstand moeten houden. Op alle scholen gaat gelden dat we goede hygiënemaatregelen nemen.
Scholen zullen bij de ingang desinfectietorens opstellen. In elke groep is desinfectiemiddel aanwezig en
kinderen zal regelmatig gevraagd worden om hiervan gebruik te maken. We stellen hier hygiëneregels
over op.
Elke school maakt eigen keuzes over de inrichting en organisatie van het onderwijs. Daarbij houden we
rekening met vele factoren. We kijken naar mogelijke groepsgrootte van de kinderen in school, het
aantal beschikbare leerkrachten daarbij, de grootte van lokalen, routing en opvangmogelijkheden van
kinderen in de school.
Het is de bedoeling dat kinderen ongeveer de helft van de onderwijstijd op school doorbrengen (en soms
is meer mogelijk) en de andere helft van de tijd thuisonderwijs volgen. Dit thuisonderwijs heeft de vorm
van lichte opdrachten en verwerking van de lesstof. Scholen kunnen naar eigen inzicht hun schooltijden
aanpassen. Sommige kinderen van OT-Noord hebben nu wel twee weken meivakantie. Leerkrachten
nemen in de eerste week een welverdiende vakantie. Na vijf mei zijn zij weer beschikbaar in de school.
We weten dat er in ons OT kwetsbare kinderen zijn die ook na 11 mei de hele week thuisonderwijs
blijven volgen en dat we kwetsbare leerkrachten hebben die liever vanuit huis les blijven geven. In de
organisatie heeft dit flinke gevolgen. We vragen u op tijd contact op te nemen met de locatiecoördinator
wanneer u vindt dat uw kind na 11 mei niet naar school kan. In overleg wordt gekeken wat dan de
mogelijkheden zijn.
De noodopvang van kinderen van ouders in de vitale beroepsgroepen zal vanaf 11 mei op school zijn.
Kinderen kunnen op de gebruikelijke tijden wel weer naar de VSO en de BSO. Wanneer het niet anders
kan dan dat uw kind gebruik moet maken van noodopvang vragen wij u hier goed en vroegtijdig over te
communiceren met de locatiecoördinator van school.
Tot slot is het advies dat ouders tot nader bericht niet de school in mogen en niet op het schoolplein
komen. Het is gewenst dat ouders op verschillende ogenblikken bij het schoolplein aankomen. Hierover
en over alle andere maatregelen, afspraken en organisatie zal elke school zelf naar ouders
communiceren.
Alles bijelkaar een complexe situatie om opnieuw vorm te geven. We rekenen op uw begrip en
medewerking wanneer we keuzes maken die voor u niet logisch zijn. Overleg met de school is altijd
mogelijk en samen komen we tot goede oplossingen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Alvast dank!
Met vriendelijke groet,
Feikje Toering en Arnold Oosterdijk, directie OT-Noord

