Als de school weer open gaat vanaf 11 mei 2020
24-4-2020

Beste ouders en verzorgers,
Na 6 weken onderwijs op afstand, zijn wij blij met de eerste stap naar gewoon onderwijs op school.
De meeste kinderen staan te popelen en dat is prachtig. We verwachten dat dit wederom om een
korte periode van drie weken gaat.
Vanuit de algemene richtlijnen die worden aangegeven krijgen scholen de ruimte om het onderwijs
op school naar eigen inzicht in te vullen, mits de schooldag niet meer dan de helft van de leerlingen
in gebouw aanwezig is. De focus ligt vanaf 11 mei op het fysieke onderwijs. Afstandsonderwijs krijgt
na 11 mei een andere, beperkte invulling dan de afgelopen weken. Zie hierbij ook de bijlage met de
brief vanuit SKO de Streek.
We distantiëren ons daarbij m.b.t. de hype achterstanden wegwerken en begeleiden de leerlingen in
het nieuwe normaal. We hebben gewoon een nieuwe beginsituatie. Aandachtspunten zijn
vertrouwen, ritme en structuur om vandaaruit ontwikkeling en resultaten te realiseren.
Aanpassing schooltijden en keuze voor 4 dagdelen verspreid over 4 dagen
Na overleg met en instemming van de MR worden de schooltijden aangepast waarbij het
uitgangspunt is dat alle kinderen alle dagen een dagdeel naar school komen:

-

De eerste groep komt van 08.30 – 11.30 uur. De tweede groep komt van 12.15 -15.15 uur
Beide groepen krijgen zo veel mogelijk hetzelfde aanbod. Deze tijden gelden voor de groepen
1 t/m 8. De woensdag is lesvrij en biedt ruimte voor voorbereiding en overleg. Deze tijden
gelden voor de groepen 1 t/m 8.
Met de start van de scholen vervalt het afstandsonderwijs; leerlingen krijgen wel opdrachten
voor eventuele verwerking mee naar huis.

Motivatie om voor vier dagdelen onderwijs te kiezen voor alle kinderen verdeeld over vier dagen.
-

-

Wij denken dat kinderen zo het gemakkelijkst stapsgewijs in het oude ritme terug komen
Alle kinderen ontvangen op deze manier 12 uur onderwijs in de week
Je houdt rekening met zowel het begin als met het einde van de week
De woensdag als break in de week geeft schuifmogelijkheden qua personeel als er om
medische redenen, mensen uitvallen en die dag is goed te gebruiken voor regel- en
voorbereidingswerk door de leerkrachten
Leerkrachten kunnen het programma twee keer achter elkaar aanbieden op een dag

-

Binnen die drie uur kan je aandacht besteden aan zowel ervaringen en opnieuw opstarten en
instructies bieden op hoofdvakken en ook deels verwerking opnemen
Afstandsonderwijs kan geminimaliseerd worden, mede door inzet op school
Eten gebeurt op deze manier niet op school, beide groepen kunnen of na hun dagdeel of
voor hun dagdeel thuis eten (handig in deze proefperiode qua hygiëne)
Thuisonderwijs op medische gronden kan via inbellen gemakkelijk gerealiseerd worden.
Ouders die thuis moeten werken hebben daar nu dagelijks een dagdeel ongestoord tijd voor.
De druk die het afstandsonderwijs gegeven heeft kan eraf, wat gezinnen ruimte kan geven,
zeker bij gezinnen waar sterke zorgen zijn door de Corona maatregelen

Indeling van de groepen
-

-

We hebben bij de indeling gedacht vanuit de gezinnen met meerdere kinderen op de
Jozefschool
De grondafspraak daarbij is dat:
De gezinnen met de L tot en met Z in de ochtend komen
De gezinnen A tot en met K in de middag komen.
Bij de meeste groepen gaf dit een evenwichtige verdeling. In die groepen waarin dit te scheef
lag zijn ouders van eenlingen (geen broer of zus op de Jozefschool) op de hoogte gesteld
door de leerkracht van de verschuiving
Dit schept duidelijkheid voor de gezinnen en voor de leerlingen en zorgt voor minder
bewegingen.
De dinsdag na de Pinksteren gaat de school gewoon open en dan vervalt de vrije dag.

Wij denken dat zo rust en duidelijkheid naar personeel, kinderen en ouders gewaarborgd kan
worden en als scholen daarna helemaal opengaan je gemakkelijker terug kan schakelen naar vijf
dagen onderwijs.
Besef dat welke indeling gekozen wordt er voor en nadelen aan zitten voor wie dan ook.
Noodopvang
-

-

De leerlingen die we nu in de noodopvang hebben (alleen voor ouders met een vitaal
beroep) worden indien nodig ook nog buiten de 50 % aanwezigheid opgevangen op school of
in de opvang. Hierover wordt nog overleg gepleegd met Smallsteps.
Voor de middaggroep is al afgesproken dat ze de kinderen om 15.15 uur ophalen bij school.
Er volgt nog een aparte brief over de inschrijving hiervoor.

Dit gaat zeker niet door
De nieuwe maatregelen geven aan dat groepsactiviteiten zoals schoolreisjes en excursies niet door
mogen gaan. Dit betekent helaas dat ook groep 8 niet op kamp zal gaan. Wij vinden het echt heel
jammer dat we dit moeten annuleren, het is helaas niet anders. We hopen dat we in de laatste
weken nog iets leuks kunnen organiseren voor de leerlingen van groep 8. Niets is nog zeker en zal
afhangen van de regelgeving en besluiten van hogerhand.
Tenslotte
Het gedeeltelijk opengaan van de school is misschien een opluchting of misschien nog een beetje
spannend. Wij kijken er naar uit om de leerlingen weer te zien.

Er is veel nagedacht over allerlei zaken en in de besluiten die we hebben genomen hebben we
getracht het vanuit alle geledingen te bekijken. Het kan zijn dat we al werkend nog ergens tegenaan
lopen. We zullen hier dan zo snel mogelijk op anticiperen.
Voor nu hoop ik jullie voldoende informatie te hebben gegeven. In de week voor 11 mei zal ik jullie
verder informeren over hoe het er concreet uit zal gaan zien als we weer naar school gaan. Onder
andere informatie over het halen en brengen, afstand houden, hygiënemaatregelen en gezondheid.
Die laatste onderdelen worden zorgvuldig opgepakt en we laten ons daarbij leiden door de richtlijnen
die ons aangereikt worden.
Voor nu wens ik jullie allen een rustperiode zonder onderwijs. Rest mij jullie enorm te bedanken
namens het team voor jullie inzet thuis in deze onrustige tijden.
Vriendelijke groet
Christien Bruin

