De scholen gaan weer open
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Beste ouders en verzorgers,
De scholen gaan weer open! Een moment waar kinderen, ouders en medewerkers naar uitgekeken
hebben. Toch is het voor iedereen ook spannend. We vinden het belangrijk dat iedereen met een
veilig gevoel aan het werk kan. Daarom beschrijven we hieronder een aantal richtlijnen die in Uden
gezamenlijk oppakken.
Elke school wil voorkomen dat er een groep in quarantaine moet. Daarom vragen wij u om de
richtlijnen in acht te nemen. Kinderen met Corona gerelateerde klachten blijven thuis. Ook kan het
zijn dat een kind gedurende de dag klachten ontwikkeld. Dan wordt u direct opgebeld om uw kind op
te halen van school.

Uitgangspunten bij openen van de scholen
De risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk maken.
De continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk waarborgen.
Het beperken van contacten en reisbewegingen, zowel in als rondom de school, van zowel
onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.
Een focus op de praktische invulling: hoe bereiken we het bovenstaande, maar houden we
het ook uitvoerbaar. Voor alles geldt; gezond verstand staat voorop.

Richtlijnen onderwijs
Onderstaande punten zijn richtlijnen. Elke school, elke leraar en elke ouder/verzorger mag de ruimte
voelen om de richtlijnen heel consequent en strikt aan te houden, wij vinden het belangrijk dat alle
medewerkers en kinderen met een zo’n veilig mogelijk gevoel aan het werk en weer naar school
gaan.
De peuteropvang en basisscholen zijn open. De BSO is gesloten. De richtlijnen van de
overheid geven aan dat u zelf de opvang van uw kinderen buiten schooltijden moet
verzorgen. Mocht dat echt niet lukken, heeft u een opvangcontract op de BSO én heeft een
van beide ouders/verzorgers een cruciaal beroep, dan kunt u noodopvang afnemen. We
vragen u dit zorgvuldig af te wegen en er geen onnodig gebruik van te maken. Aanmelden
verloopt via de reguliere route.
Kinderen in groep 7/8 mogen een mondmasker op tijdens de loopmomenten, dit is niet
verplicht.
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Binnen de school werken we samen op de manier die gewend zijn en passend is bij de visie.
Dit is voor kinderen herkenbaar en de vaste structuren geven de kinderen op dit moment
een veilige basis. De samenwerking beperkt zich zoveel mogelijk tot de groep en/of unit.
Op school testen we niet op Corona, dit is een verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers.
Alle scholen wordt geadviseerd om één haal – en brengmoment te organiseren om meerdere
reisbewegingen te voorkomen. Dit betekent dat de scholen die niet werken volgens een
continurooster dit tijdelijk wel gaan doen.
We blijven ons best doen om vervanging te regelen waar dit nodig is, maar de druk op
vervangers is enorm op dit moment. Het kan gebeuren dat er geen vervanging is voor de
groep van uw kind(eren) en dat een klas thuis moet blijven. Dan gaan we ons best doen om
het onderwijs online te verzorgen. Dan nog zou het toch kunnen gebeuren dat een groep de
eerste dag nog geen onderwijs krijgt.
Als een hele groep thuis moet blijven door een besmetting, is er GEEN noodopvang, ook niet
voor ouders die werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Deze groep gaat op dat moment in
quarantaine.
Mocht er een besmetting binnen de school zijn, zal de school direct contact opnemen met de
GGD om af te stemmen hoe te handelen.
Als er sprake is van een coronabesmetting in een groep moeten alle kinderen en betrokken
volwassenen minstens vijf dagen in quarantaine. Na een negatieve testuitslag op dag vijf na
het laatste contact kunnen kinderen en volwassenen weer naar school. Als er geen test
wordt ondergaan geldt een quarantaine van tien dagen. En uiteraard bepalen ouders zelf of
kinderen getest worden door de GGD.
We spelen buiten met de kinderen met zo min mogelijk groepen. Dit zijn groepen die
onderling al veel samenwerken (denk aan units, bouw).
We zijn als school verplicht om mee te werken aan een eventueel bron- en
contactonderzoek, dit betekent dat we (kind)gegevens moeten verstrekken als hierom
gevraagd wordt.
Zoals voor de sluiting van de scholen, zijn ouders/verzorgers niet welkom in het gebouw.
Gesprekken zullen online georganiseerd worden.

Wij hopen dat alle kinderen maandag een hele fijne start hebben op de eigen locatie!
Vriendelijke groet,
Stuurgroep Udense Handen Ineen
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