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Het kabinet heeft besloten tot een stapsgewijze heropening van alle scholen voor
primair onderwijs met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
Zoals altijd willen wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en
vakinhoudelijk) zo goed als mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen we
de kans om het coronavirus door te geven zo veel als mogelijk beperken. We streven
naar een veilige school voor leerlingen en medewerkers
Liefst zouden we iedere leerling de gehele week onderwijs gunnen, dit is op dit
moment echter niet mogelijk. Volgens de richtlijnen mogen we maar een deel van het
onderwijs aanbieden. Alleen bij IVIO, Lighthouse, Three Little Ships en Het Open
Venster bestaan er mogelijkheden om sneller volledig open te gaan.
We kijken bij het maken van onze planning onder andere naar:
• Veiligheid van de leerlingen en leraren.
• Belastbaarheid/inzetbaarheid van het team.
• Praktische zaken, zoals gebruik van ruimten.
Haal en brengtijden kunnen variëren. Sommige locaties geven de voorkeur aan een
aantal hele lesdagen per week voor de leerlingen, voor andere locaties kan het beter
te organiseren zijn als er wordt gewerkt met halve lesdagen. Niet alle
scholen/afdelingen zullen precies starten op 11/5, maar ze doen dat in elk geval in de
week van 11/5.
We willen ouders vragen om na de meivakantie bij het halen en brengen de onderlinge
afstand van 1.5 meter te respecteren, de school niet binnen te komen en liefst ook
niet het schoolplein te betreden. Fysiek contact met anderen is niet toegestaan.
Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en proberen
onderling en tot de leerlingen de 1,5 meter afstand te houden, ook al zal dat laatste
niet altijd lukken.
Leraren kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus.
Zelfs met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten leraren thuisblijven totdat
ze 24 uur klachtenvrij zijn, conform richtlijn RIVM. Dit kan ook betekenen dat
leerlingen thuis aan hun schoolwerk moeten werken als er geen vervanging kan
worden gevonden. Dit kan ook aan de orde zijn als er bij leraren of in hun omgeving
sprake is van een onderliggende medische problematiek.
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Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het
coronavirus. Zelfs met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten ze
thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of meerdere gezinsleden
ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle
gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij is van milde klachten
(neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid. In dat
geval mogen kinderen met milde klachten niet naar school komen.
De leraren en leerlingen wassen op regelmatige basis de handen (minimale interval
twee uur per wasbeurt). Leerlingen krijgen dagelijks instructie om de handen goed te
wassen. De leerlingen drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes. We
vragen of u als ouders de kinderen extra de handen wilt laten wassen voordat ze op
school komen. Leerlingen mogen geen voedsel delen en geen traktaties meenemen.
We willen de oppervlakken die met de handen in contact zijn regelmatig
schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels,
speelgoed, handgrepen, leuningen, deurklinken, toilettenbrillen, iPads en pctoetsenborden. Toiletten moeten minimaal twee keer per dag worden schoongemaakt.
Als een groep gaat buitenspelen wordt onderwijl de klas (tafels, wasruimte e.d.)
gereinigd. Toiletten worden dagelijks regelmatig gecheckt. Vuilnisbakken worden op
dagelijkse basis geleegd.
Tot slot:
We zien dat de corona crisis een enorme impact heeft gehad op de samenleving, de
thuissituatie en het onderwijs. We zijn enorm trots op onze leerkrachten die in de
afgelopen periode enorm hun best hebben gedaan om de kinderen op afstand zo goed
mogelijk te ondersteunen. En het vraagt de komende periode veel organisatietalent
om het programma tot aan de zomervakantie vorm te geven. Graag wil ik langs deze
weg ook onze grote dankbaarheid uitspreken hiervoor.
Wij beseffen dat er voor u als ouder ook in de komende periode een grote taak op uw
schouders ligt: de kinderen zullen immers helaas nog geruime tijd niet volledig naar
school kunnen terugkeren. Wij hopen dat iedereen elkaar binnen de gegeven
omstandigheden wil blijven steunen.
Separaat ontvangt u per locatie van de locatieleider meer specifieke organisatorische
informatie over de heropening.
HSV Management
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