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Dit is een extra overleg met de MR op aanvraag van Peter Lakke over de richtlijnen voor de
openstelling van de basisscholen per 8 februari 2021

1. Bespreking richtlijnen opening school per 8 februari

Peter noemt de richtlijnen

1. Gespreide begin- en eindtijden en pauzes

2. Ouders van kinderen uit groep 1 tot en met 6 blijven bij het brengen en

halen buiten de school, houden afstand en dragen een mondkapje

3. Kinderen uit groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school

4. Er wordt zoveel mogelijk in vaste groepen gewerkt. In groep 4, 5 en 6 is

het advies om groepjes van 5 kinderen te maken, in groepen 7 en 8 wordt

met kleinere groepjes of koppels gewerkt.

5. Scholen krijgen het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 een

mondkapje te laten dragen buiten de klas. Bijvoorbeeld in de gangen

tijdens de pauzes

6. Bij een besmetting gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine. Bij een

negatieve test kunnen kinderen na 5 dagen weer naar school komen. Als

er niet getest wordt, moet het kind nog 5 dagen in quarantaine blijven. De

rest van de klas krijgt in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand

7. Sneltesten voor onderwijspersoneel met klachten, of leraren die in

contact zijn geweest met een besmet persoon.

8. Ruimte voor maatwerk: scholen passen de richtlijnen toe die zoveel

mogelijk passen bij hun situatie

Peter zegt: We gaan open, maar we moeten wel zorgen dat het goed gaat voor de

leerkrachten. Er is geen onrust, maar wel twijfel. Twijfel hoofdzakelijk vanwege de
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Britse variant en alle maatregelen die nu worden gevraagd, dringend geadviseerd

of geadviseerd.

Bespreking punt 6. Bij besmetting

Alle kinderen en leerkracht in quarantaine en na 5 dagen testen bij 1 positief kind.

De vraag is wie dan allemaal mee in quarantaine moet (broers zussen ouders).

GGD komt nog met advies. Ouders hebben keuze voor wel niet testen van hun

kind. Bij niet testen dan 10 dagen in quarantaine.

Peter zegt dat we weer 2 shifts naar en van school maken..

8.15 - 8.30 (groepen 3,6,8)

8.30 - 8.45 (groepen 1,2,4,7)

MR stemt in met wijziging schooltijden als voorgesteld door de directie.

Bespreking punt 4 en 5. Vaste groepen en mondkapjes

Er zullen cohorten worden gemaakt. Groepen mogen niet worden gemengd. Ook

bij buitenspelen niet. Mondkapjes voor groep 7 en 8 is nog de vraag.  Innoord

heeft besloten dat wel te doen. Als 7 en 8 worden gescheiden (via verschillende

in-/uitgang) kunnen de mondkapjes achterwege worden gelaten (in de

gemeenschappelijke ruimtes en buiten)

Marthje zegt dat je wel de veilige haven moet kunnen bieden en als leerkracht

niet ook de hele tijd bezig moet zijn de kinderen aan stringente regels zoals kleine

groepjes te houden.

Je moet een weloverwogen keuze maken en alles meenemen. Niet alleen laten

leiden door risicovermijding.

Peter zegt dat het aantal ouders dat hun kinderen niet naar school wil sturen

groeit. Dat is echter niet de verantwoordelijkheid van de school, maar de

leerplichtambtenaren.

School gaat besluit nemen of de kinderen online les te geven of naar school te

laten gaan. Uitgangspunt is dat kinderen weer naar school gaan.

gymlessen

Voorlopig geen gymlessen. De gymleerkracht mag niet van de ene naar de andere

klas. Dit wordt geadviseerd door [...?...] Amsterdam . Alle scholen van Adam gaan

daar in mee.

verkeer naar en van school

Richtlijnen voor verkeer naar en van school: nog niet bekend of ouders

mondkapjes moeten dragen.
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Sanne adviseert geen hekken rond het schoolplein te plaatsen, waardoor het

schoolplein afgesloten wordt voor ouders. Dit leidt tot een onveilige situatie,

omdat ouders bij het halen en brengen onderling niet voldoende afstand kunnen

houden door ruimte gebrek. Ouders lopen direct meer risico op besmetting, en

daarom ontstaat er ook een hogere kans op besmettingen met het coronavirus op

school, omdat ouders immers hun kinderen kunnen besmetten.

(adviseert vanwege veiligheid voor ouders de hekken weg te halen en ouders op

het plein met meer afstand te laten wachten.)

Peter zegt dat het schoolbestuur hierover beslist.

Marthje oppert de oplossing om de hekken weer terug te plaatsten na start

school.

Oudergeleding stemt niet in met afsluiten van het schoolplein voor de ouders,

omdat zij denkt dat het een risico verhogende situatie geeft voor de gezondheid

van leerlingen, leraren en ouders vanwege de grotere kans op besmettingen met

het coronavirus als volwassenen niet voldoende afstand kunnen houden.

Peter zegt dat het ook met een gevoel te maken. Dit voelt nu goed. Het heeft ook

met de schoolgebouwen te maken. Peter brengt dit in in het bestuurlijk overleg

en bij het team.

Een aantal dingen is afgesproken met het schoolbestuur, de rest is aan de school

zelf.

Marthe adviseert de keuzes goed uit te leggen zodat ouders het begrijpen en dan

is het draagvlak ook groter.

Cohortering echt goed afwegen of dat wel wenselijk ik voor de leerkrachten! En

het risico op besmetting is daarmee ook niet kleiner.

De leerkracht van groep 7 is nog ziek. Daar wordt naar een oplossing gezocht

zodat deze klas ook naar school kan.

Het ‘snottebel protocol’ volgt nog. Wat te doen als een kind verkouden is.

Actiepunten

Peter Peter brengt de plaatsing van de hekken ter sprake in het bestuurlijk overleg en bij

het docententeam.

Peter gaat de overige maatregelen nog uitwerken. MR zou graag nog

geraadpleegd worden over definitieve maatregelen.


