Aan de medewerkers van SKOWF

23 april 2020

Betreft: scholen gedeeltelijk open
Beste medewerker,
Tijdens de persconferentie van het kabinet op 21 april jl. is, op basis van (deel) onderzoek waaruit
blijkt dat kinderen in de basisschoolleeftijd minder vatbaar zijn voor het coronavirus, bekend gemaakt
dat de basisscholen met ingang van 11 mei 2020 gedeeltelijk opengaan.
Dat is mooi, de afgelopen periode is gebleken dat het de relatie, de interactie met de groep en kind
gemist werd door jullie. En terecht, dat is een groot deel van de charme van het vak maar ook de
kracht van jullie. Gun jezelf hier de komende periode de tijd voor, eerst het kind en dan de leerling!
Ook het samenwerken met de collega’s, hoewel met een 1,5 meter handicap, is een fijn perspectief.
Het praat anders als je elkaar live ziet dan via de digitale weg.
De 1,5 meter houdt ook een waarschuwing in. Het onderlinge contact maar ook het contact met
ouders moet zorgvuldig gebeuren. Wees samen scherp, de gezondheid van een ieder is een heel
groot goed. Doe goed voor jezelf, de ander en de omgeving.
Na het hele harde werken om het onderwijs op afstand te verzorgen, de noodopvang te verzorgen,
hoef je tijdens de meivakantie even twee weken niets. Wederom dank voor jullie inzet tot nu toe, en
voor wat jullie straks weer gaan betekenen voor elkaar en de kinderen. Geniet!
Groet,
Leo Wijker

Hieronder staan de besluiten van het kabinet. Op 12 mei zal het kabinet wederom een
persconferentie houden, de verwachting is dat de huidige besluiten tot 2 juni blijven gelden. Wij
blijven jullie op de hoogte houden.
Het kabinet heeft onder andere het volgende besloten:
●
●

Alle kinderen in het basisonderwijs gaan vanaf 11 mei voor de helft van de tijd naar school.
De focus ligt vanaf 11 mei op het onderwijs op school. Scholen krijgen de ruimte om dit naar
eigen inzicht in te vullen, mits per schooldag niet meer dan de helft van de leerlingen in het
gebouw aanwezig is;
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De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die
invulling wordt bepaald door de school en de leraren.
De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder
uitwerken volgens de richtlijnen; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan.
Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies
betekent.
De buitenschoolse opvang volgt de basisscholen. Kinderen die naar de buitenschoolse
opvang gaan, doen dat op de dagen dat ze ook naar school gaan.
De noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen wordt voortgezet.
Er is maatwerk mogelijk in het zoeken naar oplossingen door onderwijs en kinderopvang
waarbij de gemeente een regierol heeft;
De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk
1,5 meter afstand van de leerlingen;
Kinderen en ouders komen niet naar school wanneer zij zelf verkoudheidsklachten hebben,
zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden
Celsius, of wanneer een gezinslid klachten met koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of
benauwdheid heeft.
Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden getest op
het coronavirus;
Medewerkers die behoren tot de risicogroep (volgens richtlijnen van het RIVM) werken vanuit
huis.
Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet kunnen of willen, bespreken met de
directeur of het schoolbestuur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor leerlingen.
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