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Vr. 10 juli

Laatste schooldag
Alle kinderen vrij

8 juni
Goed nieuws, vanaf 8 juni mogen de basisscholen weer volledig open!
Uiteraard zullen we ons net als nu, weer goed aan regels moeten houden.
Gisteravond ontvingen wij het nieuwe protocol van de PO-raad.
Wij houden ons steeds zo goed mogelijk aan de protocollen van de PO-raad.

Nieuwe regels
De nieuwe regels zijn nagenoeg hetzelfde als in het vorige protocol.
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing
op de scholen in het basisonderwijs:
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard
worden.
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij
contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Continurooster (vijf-gelijke-dagenmodel)
Het nieuwe protocol geeft opnieuw aan zo min mogelijk ‘verkeer’ tussen de middag te
hebben en de kinderen op school te houden.
Voor de coronacrisis hielpen er vrijwilligers bij de tussen de middag opvang: meestal een
ouder. Ouders mogen conform de protocollen de school nog niet in.
Terug gaan naar het rooster van voor de crisis, zou betekenen dat de leerkrachten tussen de
middag een uur en een kwartier voor de kinderen moeten zorgen.
Het is echter niet wenselijk dat leerkrachten van 8.30 tot 15.15 uur achter elkaar met de
kinderen bezig zijn. Ook CAO technisch gezien niet.
Door dit alles zijn wij genoodzaakt het continurooster (vijf dagen van 8.30 – 14.00 uur de
kinderen op school) te blijven hanteren tot de zomervakantie.
Het is niet echt een keuze maar wij vinden het de meest verstandige en veilige oplossing.
We krijgen overigens overwegend reacties van ouders dat zij dit een fijn rooster vinden.
Definitief overstappen op het continurooster kost echter tijd:

•
•
•
•

•

Wij willen goed evalueren onder kinderen, ouders en leerkrachten hoe het
continurooster is bevallen;
Alle gevolgen van de overstap moeten goed in kaart gebracht worden;
Het moet besproken worden binnen de MR, zij moeten immers instemmen;
Het personeelsdeel van de MR moet instemmen met de andere werktijdfactoren:
leerkrachten gaan namelijk andere werktijden en andere taken krijgen (voor
leerkrachten kan het salarisgevolgen hebben);
Een beslissing zal weloverwogen genomen moeten worden

Het is de bedoeling dat komend schooljaar alle Primas-scholen hiervoor gaan gebruiken.
Alleen ’t Klinket te Koudekerke maakt komend schooljaar de overstap. Zij hebben het
afgelopen jaar het bovenstaande doorlopen.
Op ’t Klinket gebeurt dit noodgedwongen: de tussen de middag opvang is niet meer te
regelen.
Dus in principe starten we volgend schooljaar met het vorige model (8.30 uur-15.15 uur),
maar het kan ook zo zijn dat we vanwege de coronamaatregelen het continurooster
voortzetten. Op dit moment kunnen we daarover nog geen definitieve uitspraken doen.
We hopen op uw begrip hiervoor.

BSO
De BSO blijft tot de zomervakantie open vanaf 14.00 uur. Leon Overdulve van OOS
International heeft toestemming gegeven deze extra kosten voor zijn rekening te willen
nemen. Waarvoor hartelijk dank!

Afspraken
De afspraken die we eerder met u hebben gecommuniceerd blijven van kracht
(zie nieuwsbrief nr. 8).
De regel m.b.t. trakteren wanneer een kind jarig is, passen we enigszins aan.
Traktaties die (vanuit de winkel) verpakt zijn staan we toe. Bananen en mandarijnen e.d.
eveneens.

Uitjes, excursies en kamp
In het nieuwe protocol staat wederom aangegeven:
Scholen worden dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals
schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies.
De schoolreizen proberen we door te schuiven naar begin volgend schooljaar. We weten nu
echter nog niet of dit dan wel mogelijk is. Het kamp van groep 8 is al vervallen, maar we
gaan de kinderen eind juni wel een alternatief programma aanbieden!
Ook zijn we bezig te zoeken naar mogelijkheden om de ouders van de kinderen uit groep 8
i.p.v. de geplande afscheidsavond ook een alternatief te bieden.
Wij als team gaan weer ons uiterste best doen om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.
We wensen u alle goeds en fijne Pinksterdagen!
Hartelijke groet,
namens het team.
Jacco Onderdijk.

