Beste ouders/verzorgers,
Na zorgvuldig overleg met diverse partijen over de heropening van de school op maandag 11 mei,
hebben we de volgende afspraken gemaakt. Met dit pakket aan maatregelen proberen wij aan de
doelstelling, maximale bescherming voor leerlingen en leerkrachten, te voldoen. Hieronder vindt u
de belangrijkste punten uit het opgestelde protocol (start basisonderwijs op 11 mei). Mocht u meer
informatie willen hebben, dan verwijs ik u graag naar de website van de school waar u onder de kop
informatie het protocol kunt vinden. De maatregelen gelden in ieder geval tot maandag 1 juni.

Planning:
Donderdag 7 mei*

Maandag 11 mei
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei
Maandag 1 juni

Inleveren van materiaal op school
A t/m H: 12:00 uur
I t/m P: 12:30 uur
Q t/m Z: 13:00 uur
Alfabetische volgorde op basis van achternaam
Eerste schooldag
Hemelvaart (alle lln vrij)
2de pinksterdag (alle lln vrij)

*Om te voorkomen dat niet iedereen tegelijk op school aanwezig is zijn de tijdstippen van
terugbrengen van de spullen op basis van de eerste letter van de achternaam, verspreid. Dit is van
toepassing op alle groepen (dit in tegenstelling tot eerder bericht gr 1/2). Graag alle spullen van
school weer schoon en gedesinfecteerd inleveren.

Groepsindeling en lesrooster:
Op De Jasker worden de jaargroepen verdeeld in een groep A en een groep B en gaan dan om de dag
naar school. De normale schooltijden blijven van kracht.
Bij de verdeling is er rekening gehouden met de volgende punten/argumenten:
Het beste pedagogisch en didactisch klimaat
Groepsdynamiek
Sociaal emotioneel
Zoveel mogelijk familieleden op dezelfde dag naar school
Zo groot mogelijke ontlasting van ouders
Hele jaargroepen op school
Op de dinsdag extra leerkracht (was al gepland) i.v.m. de verwachte extra zorgvragen op
leerling- groepsniveau
Het aantal lesuren is voor alle groepen gelijk
Zo min mogelijk “verkeer” in en rondom de school
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De verdeling van de jaargroepen ziet er als volgt uit:
Groep A: Groep 8-7-5-3 en 1. Groep 3 blijft de gehele dag bij groep 5.
Groep B: Groep 6-4 en 2.
Het lesrooster ziet er als volgt uit:
Dag
Wk:20
Wk 21
Wk 22

Maandag
Groep A
Groep A
Groep A

Dinsdag
Groep B
Groep B
Groep B

Lesrooster
Woensdag
Groep A
Groep B
Groep A

Donderdag
Groep B
Groep A
Groep B

Vrijdag
Groep A
Groep B
Groep A

Logistieke organisatie:
De lessen beginnen om 08:30 uur. De leerlingen komen pas om 08:25 uur op school (zo laat mogelijk,
maar wel om 8:30 uur in de klas).
Er wordt gebruik gemaakt van diverse ingangen van het schoolgebouw:
Kleuteringang: Onderbouw
Hoofdingang: Middenbouw
Nooduitgang: Bovenbouw
Voor schooltijd is het plein verdeeld in drie vakken waar de leerlingen zich kunnen verzamelen.
Bovenbouw: Voetbalveld.
Middenbouw: Houtsnippers bij de schommels
Onderbouw: Voor school op het plein.
De leerlingen worden het liefst alleen of maximaal door 1 ouder op school gebracht.
Ouders/verzorgers komen niet op het plein en nemen bij het hek afscheid. Het zogenaamde “tút en
der út” principe is hier van toepassing.
Na schooltijd kunnen ouders/verzorgers hun kind(eren) verspreid en op de minimale voorgeschreven
afstand van 1,5 meter afstand buiten het schoolplein opwachten.
Ouders/verzorgers mogen helaas niet in school komen.

Pauze:
Pauzes worden niet gelijk gehouden en vinden plaats in dezelfde samenstelling als onder schooltijd:
09:45 uur – 10:00 uur en 11:15 uur – 11:45 uur: Onderbouw
10:00 uur – 10:15 uur en 11:45 uur – 12:15 uur: Middenbouw
10: 15 uur – 11:30 uur en 12:15 uur – 12:45 uur: Bovenbouw
De eigen leerkracht verzorgd de pleinwacht.

Inrichting schoolgebouw:
De lokalen worden zo ingericht dat de afstand tussen leerlingen en leraar zo vaak als mogelijk groter
is dan 1,5 meter.

Er wordt geen gebruik gemaakt van de kapstok. De leerlingen nemen hun jas mee in de klas en
hangen die op aan hun stoel. Ook houden de leerlingen de schoenen aan (met uitzondering van
laarzen en klompen).
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben een vaste werkplek in de klas. Daarbij wordt de
afstandsmaatregel van 1.5 meter tussen leerlingen en leerkracht in acht genomen.

Hygiëne:
Op school is er voldoende zeep, papieren zakdoekjes, schoonmaakmiddelen, oppervlaktesprays en
desinfecterende middelen aanwezig (in de klas en bij de entree(s)).
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere
leerlingen met regelmaat ontsmet te worden. Ook materialen die met regelmaat door meerdere
leerkrachten worden gebruikt worden met regelmaat ontsmet.
Er worden afspraken met het schoonmaakbedrijf gemaakt dat de lokalen en toiletten volgens
nieuwe instructie worden schoongemaakt.
Verplicht handenwassen:
Aan het begin van de schooldag (08:30 uur)
Voor het eten
Na de pauzes
Na bezoek WC
•
•
•
•
•

Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed ten minste 20 sec.
Er worden geen handen geschud.
Hoesten/niezen in de elleboog.
Niet aan je gezicht zitten
Afstand houden overeenkomstig de afspraken zoals ze in dit protocol staan

Opvang:
Omdat de kinderen weer naar school gaan (en huiswerk voor de volgende thuisdag meekrijgen)
eindigt het online-onderwijs op 11 mei (voor de groepen die maandag thuis zijn is er nog geen
huiswerk). In incidentele gevallen zal er iets online aanvullend worden georganiseerd.
Omdat de kinderen weer naar school gaan eindigt per 11 mei de opvang op school. Op de dagen dat
ouders uit de bekende groepen gebruik willen maken van de opvang zijn ze dus aangewezen op de
BSO.
Kinderen zijn thuis (of op de opvang als ze tot de aangewezen groepen behoren) op de dagen dat ze
niet op school zijn. Het is niet toegestaan dat deze kinderen in de omgeving van school spelen.
Buitenschoolse opvang is alleen op de dagen/dagdelen dat kinderen fysiek naar school gaan.

Overig:
Als ouders hun kinderen niet naar school willen hebben terwijl er geen direct medische redenen zijn,
zal de leerplichtambtenaar om een advies worden gevraagd. Er zal geen sprake van verplichting tot
thuisonderwijs zijn tenzij de school aangeeft dit wél te willen verzorgen.
Boekenruil: Maandag 11 mei: Meester Marko, Dinsdag 12 mei: Juf Joke
De speelgoedmiddag komen voor deze weken te vervallen. Andere groepen nemen ook geen
speelgoed enz. mee naar school.
Om verspreiding van besmetting zo klein mogelijk te houden, laten we de traktaties voor de
komende weken achterwege.
Schoolreisjes, vieringen, excursies en ouderavonden gaan op basis van de situatie van nu zeker tot 1
juni niet door. Mogelijk brengt besluitvorming door het kabinet per 1 juni wel wat mogelijkheden.
Gymnastiekonderwijs wordt niet gegeven zoals we dat gewend waren. Dit i.v.m. het sluiten van de
gymzaal. Het gymonderwijs zal in afgeslankte vorm buiten worden gegeven waarbij de 1.5 meter
maatregel tussen leerling en leerkracht in acht wordt genomen.
De lessen van de buurtsportcoach komen de eerste weken te vervallen.
De lessen Engels, IMV, HVO en GVO komen in de huidige vorm ook te vervallen. Dit i.v.m. extern
personeel.
De Tostidagen komen te vervallen.
Wij realiseren ons dat dit zware/vervelende maatregelen zijn. Wij hadden het ook graag anders
gezien, maar omdat wij de veiligheid voor iedereen zo goed mogelijk willen garanderen, zijn wij
genoodzaakt om deze maatregelen te treffen.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via het mailadres directeur@jasker.nl

