Weer naar school…… 8 februari 2021

Beste ouders/verzorgers,
Wat zijn wij blij dat we de kinderen weer op school mogen ontmoeten; dat we daar weer
kunnen leren en beleven!
Het is en blijft een spannende tijd. De school gaat open, maar door de pandemie en de
daaruit voortvloeiende maatregelen kunnen we nog niet ‘terug naar normaal’. Wij vragen
dan ook uw begrip voor en medewerking aan de maatregelen die we invoeren op school.
Deze maatregelen zijn in lijn met de richtlijnen die wij vanuit het Ministerie van OCW hebben
ontvangen.
In het onderstaande overzicht ontvangt u de belangrijkste aanwijzingen en afspraken uit ons
organisatieplan. We hebben een overzicht gemaakt om de meest gestelde vragen te
beantwoorden. Met behulp van dit document kunt u de kinderen voorbereiden op de start
van school. Het betreft een aanvulling op de al voor u bekende afspraken in de omgang op
school. Voor het volledige organisatieplan verwijzen wij u naar onze website (link naar
organisatieplan).
In de vorming van dit organisatieplan zijn de protocollen (PO-Raad) en maatregelen
(RIVM/OCW) leidend geweest. We hebben daarbij rekening gehouden met de verschillende
belangen. Rust en structuur bieden is steeds als uitgangspunt genomen. Het plan is
besproken met de Medezeggenschapsraad van De Sprankel en gedeeld met Kids First
(Kinderopvang en BSO). We bekijken per week de gang van zaken en afspraken. Daar waar
mogelijk zijn we flexibel om aan te passen en te verduidelijken/verbeteren.
We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Als er vragen zijn dan kunt u ons
berichten via Parro en/of mail.
Met vriendelijke groet,
Team CBS De Sprankel
In onderstaand overzicht vindt u de belangrijkste afspraken uit ons organisatieplan:
Toegangen naar het
schoolplein

- Ouders/verzorgers van kinderen uit de groepen 1/2 komen op het schoolplein om
hun kinderen naar de nooddeur te brengen of op te halen (staplaatsen groep).
Van de leerkracht ontvangen ouders uit deze groepen foto’s van de staplaatsen
(Parro). Ouders en leerkrachten bewaken hier de 1,5 m. afstand naar elkaar.
Voor de groepen 3-6 wijzen we de stoep voor de school als staplaats aan. De
kinderen van de groepen 7/8 verwachten wij dat zij zelfstandig naar school komen
en naar huis gaan.

Pauzes
Begin- en eindtijd
school

- Ouder(s)/verzorger(s) komen niet zonder toestemming in de school (alleen op
afspraak en een gezondheidscheck vooraf).
We hebben een verdeling van het plein en de pauzetijden gemaakt. Elke groep
heeft een eigen pauzemoment en gedeelte van het plein.
 Groepen 1 en 2: Ouders brengen hun kinderen ’s ochtends naar de nooddeur
van het lokaal. Kinderen van de groep worden opgevangen door de leerkracht.
Bij uitgaan van de school worden de leerlingen door de leerkracht naar het
onderbouwplein gebracht, daar waar de staplaats voor de ouders is.
Tijd binnenkomst: 8.20-8.30 uur


Tijd uit school: 13.50 uur

Groepen 3 en 4: Groepen worden door de leerkrachten van het plein gehaald
op de aangegeven tijd. Leerlingen gaan bij aankomst op school meteen op hun
plek in de rij staan.
Tijd verzamelplek: 8.25 uur

Tijd uit school: 14.00 uur



Groepen 4/5 en 5/6 Groepen worden door de leerkrachten van het plein
gehaald (groep 4/5 en groep 5/6) op de aangegeven. Leerlingen gaan bij
aankomst op school meteen op hun plek in de rij staan.
Tijd binnenkomst: 8.25 uur

Tijd uit school: 14.00 uur

Groep 6 gaat via de nooddeur achter school (via de fietsstalling door hek).


Groepen 6 t/m 8: Leerlingen lopen meteen naar de nooddeur van hun lokaal.
Tijd binnenkomst: 8.25 uur

Kinderen komen zelf
naar school
Verkeer van en naar
school
Geleende I-pads en
thuiswerkmaterialen

In de klas

Richtlijnen bij
gezondheidsklachten

Afwezigheid leerkracht

Wegstuurbeleid

Trakteren
Beschermingsmaterialen

Ventilatie

Tijd uit school: 14.00 uur

Groep 6, 7 en groep 7/8 gaan via de nooddeur achter school (via de
fietsstalling door hek). Groep 8 gaat via de bekende nooddeur aan het plein.
We vragen ouders om kinderen vanaf groep 5 waar mogelijk zelfstandig naar school
te laten komen. Van groep 7 en 8 verwachten wij dit.
We vragen ouders/kinderen om zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school
te komen.
- Ouders en kinderen vragen wij om de geleende I-pads weer in te leveren op
school.
- Ouders en kinderen vragen wij om alle schoolmaterialen komende maandag weer
mee te geven naar school.
- In de midden- en bovenbouw is de intentie tot het bevorderen van de 1,5 m.
afstand tot de leerkracht.
- Groepen blijven in de lokalen en werken niet op de gang.
- Medewerkers zijn verbonden aan het werken in één groep in de school.
- We hanteren de eerder verspreide beslisboom in het wel of niet toelaten van
kinderen op school. Deze beslisboom vindt u op onze website (link beslisboom).
- Bij een positieve coronatest bij één van de leerlingen dan gaat de hele groep in
quarantaine. Mochten familieleden geen klachten hebben dan geldt daarvoor
geen quarantaineverplichting.
Na 5 dagen kunnen kinderen getest worden en bij een negatieve test naar school
komen. Kinderen van ouders die hun kind niet willen laten testen komen na 10
dagen quarantaine weer op school.
- We trachten bij quarantaine van kinderen zo goed mogelijk om te schakelen naar
thuisonderwijs.
We zullen binnen het organisatieplan er alles aan doen om bemensing in de
groepen te houden. Mocht het niet lukken een groep te bemensen, dan kan het
voorkomen dat de leerlingen thuis moeten blijven voor thuisonderwijs. Dit wordt zo
spoedig mogelijk aan ouders gemeld en kan dan ook uiterlijk om 08.00 uur van de
betreffende dag. Dit doen wij via Parro en mail. In het uitzonderlijke geval zullen wij
de aanwezige kinderen laten opvangen door de onderwijsassistent. Hij/zij zal
voornamelijk voorzien in de opvang en waar mogelijk onderwijs.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt dan kijken we met de
beslisboom of deze leerling op school kan blijven. Als een leerling ziek wordt en de
beslisboom geeft de richtlijn om thuis te zijn, wordt hij/zij direct door een
ouder/verzorger opgehaald.
Trakteren mag alleen met voorverpakte producten. Trakteren is niet verplicht.
- Voor externen en ouders die de school met toestemming binnenkomen is het
gebruik van een mondkapje verplicht.
- Een mondkapje voor leerlingen in de groepen 7 en 8 is bij ons op school niet
verplicht. Alle groepen 7 en 8 hebben een eigen ingang en er is vrijwel geen
beweging van de kinderen op de gang.
- We maken in elke groepsruimte gebruik van een CO2-meter.
- We ventileren nog vaker de lokalen door de ramen open te zetten. Wij vragen
ouders dan ook om kinderen verschillende laagjes in kleding aan te doen. Zo kan er
altijd worden gekozen om iets uit te trekken of warm te houden.

