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Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Op 2 februari heeft premier Rutte een persconferentie gegeven. Naar aanleiding hiervan opent de
school haar deuren op 10 februari 2021. Wij staan klaar om onze leerlingen te ontvangen en te
ondersteunen in de ontwikkeling. De school gaat op een aangepaste wijze lesgeven aan de
leerlingen. Dit betekent dat de leerlingen verdeeld naar school toe komen. Verder gaan we over tot
het verzorgen van hybride onderwijs waar het mogelijk is. Dit houdt in dat uw zoon/dochter een aantal
dagen naar school toe komt en de overige dagen onderwijs op afstand krijgt. Zo proberen we het
aantal leerlingen in de school per dag te beperken om de veiligheid van zowel de leerlingen als de
medewerkers zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. Een nieuwe maatregel is bovendien dat de
leerlingen onderling ook 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden.

1. Gedeeltelijke heropening per woensdag 10 februari
Vanaf aanstaande woensdag 10 februari gaan wij gedeeltelijk open. Dit
betekent dat wij gaan werken met halve groepen. De mentoren hebben een
rooster gemaakt en zullen u informeren over welke dagen uw zoon/dochter op
school wordt verwacht. De leerlingen ontvangen van hun mentor een
dag/weekplanning. Op de dagen dat uw zoon/dochter thuis is, wordt namelijk
verwacht dat hij/zij de online lessen bijwoont. Dit betekent dat wij verzuim
zullen registreren. Wij willen dat alle leerlingen 5 dagen onderwijs krijgen, al dan niet op afstand. De
leerlingen die noodopvang kregen tijdens de lockdown, komen minimaal hetzelfde aantal dagen fysiek
naar school.
2. Schooltijden

3. Algemene maatregelen Covid-19
De school neemt de gezondheid van de leerlingen en het personeel serieus. Daarom verzoeken wij u
dringend om de volgende maatregelen in acht te nemen:
- Bij klachten (verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging of koorts)
houdt u uw zoon/dochter thuis en u neemt contact op met de juf/meester.
- Alle leerlingen komen op school met een mondneusmasker en dragen deze in de gangen.
- Alle ouders worden verzocht om hun zoon/dochter buiten af te zetten en niet naar binnen te
komen (tenzij strikt noodzakelijk).
- Leerlingen ontsmetten hun handen bij binnenkomst.
- Leerlingen wassen regelmatig hun handen.
- De temperatuur van de leerlingen wordt bij binnenkomst gemeten.
- Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot elkaar en de volwassenen.
- Chromebooks, tafels, speelgoed, etc. worden dagelijks gereinigd.
- Leerlingen eten in de klas.
Wanneer een leerling op school klachten heeft, worden de volgende acties ondernomen:
- Leerling wordt uit de groep gehaald.
- De temperatuur wordt gemeten.
- De leerling wordt opgevangen door een MT lid en ouders/verzorgers worden gebeld.
- Ouders nemen contact op met een arts omtrent de klachten.
- Ouders informeren de school zodra er overleg is geweest met de arts.
Een leerling met klachten:
- Wanneer een leerling thuis blijft vanwege klachten neemt hij/zij deel aan onderwijs op
afstand.
- Er wordt een afspraak gemaakt om te testen.
- Een leerling die negatief getest is op Corona, mag weer naar school en de opvang.
- Een leerling of personeelslid met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan
totdat de testuitslag bekend is, thuisblijven.
Indien een leerling of personeelslid positief getest is:
- De school overlegt met de GGD over de stappen die er ondernomen dienen te worden.
- Een leerling of personeelslid die positief getest is op Corona moet thuisblijven en uitzieken tot
in overleg met de (school)arts bevestigd is dat de leerling of personeelslid weer naar school
toe kan (dit is minstens 7 dagen na het ontstaan van de klachten).

Klasgenoten en leerkracht van de leerling die positief getest is:
- De hele klas, inclusief leerkracht, gaat 5 dagen in quarantaine.
- Daarna wordt iedereen getest.
4. Buitenrooster en ingangen
Alle klassen hebben een ‘eigen’ route door de school om naar buiten te gaan.
Dezelfde uitgangen worden aangehouden als bij binnenkomst. Daarnaast hebben alle klassen hun
eigen buitenspeelrooster. Ook op het schoolplein wordt verwacht dat leerlingen 1,5 meter afstand
houden.
Er worden 3 ingangen voor het hoofdgebouw gebruikt:
❏ Ingang vanaf het schoolplein voor de klassen: Rob, Irem, Ester.
❏ Ingang bij het fietsenhok voor de klassen: Linda, Mathijs en Jackie/Eveline.
❏ Ingang aan de zijkant van de school bij de gymzaal: Maredith, Nina, Hidy
5. Hybride onderwijs
We starten met het uitproberen van Hybride onderwijs. De komende weken zullen wij gebruiken om
hier vorm aan te geven en tot die tijd wordt er online in Junior Einstein lesgegeven. Dit geldt voor de
leerlingen die vanuit huis les krijgen.
6. Vervoer
De school heeft al contact opgenomen met het leerlingenvervoer. De leerlingen die met
leerlingenvervoer naar school komen, worden op de dagen dat ze op school worden verwacht
opgehaald. Vanwege veel wisselingen en drukte, vragen we begrip voor onvoorziene
omstandigheden. Doordat de bussen andere routes dan normaal rijden, kan het zijn dat uw
zoon/dochter eerder of later wordt opgehaald.
7. Risicogroep
Leerlingen en personeel die behoren tot een risicogroep of als gezinsleden hiertoe behoren blijven, in
overleg met school, thuis. Bij ziekte geldt de normale route: bellen naar 020-6362487.
8. Chromebooks
Alle leerlingen die een Chromebook van school in bruikleen hebben worden gevraagd deze
opgeladen mee naar school te nemen en ‘s middags weer mee terug naar huis te nemen.
9. Stages
De stages die momenteel doorgang vinden, gaan gewoon door. Wanneer leerlingen normaal stage
lopen, maar nu niet, worden ze verwacht onderwijs te volgen op hun stagedag. Groepsstages gaan
nog niet door.
10. Citotoetsen
De Citotoetsen rekenen, taal en AVI lezen worden na de voorjaarsvakantie afgenomen bij een deel
van de leerlingen. De resultaten zullen met de leerlingen en ouders besproken worden.
11. Enquête
Er wordt wederom een enquête uitgezet voor de ouders. Wij stellen het erg op prijs als u deze voor
ons invult. Ook aan de leerlingen wordt gevraagd een enquête in te vullen. Dit wordt in de klas
gedaan in spelvorm. We gebruiken de resultaten om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen.

12. Beeldsamenvatting coronaregels

