Heropening 8 februari
05-02-2021 – eerste versie
06-02-2021 – tweede versie: de nieuwsbrief aangevuld vanwege aangescherpte regelgeving
vanuit de overheid. Ouders zijn hiervan op de hoogte gesteld.
12-02-2021 – derde versie: de breng- en haaltijden zijn aangepast. Ouders zijn hiervan op de
hoogte gesteld.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Aanstaande maandag gaat onze school weer open. Ons team heeft er zin in en kan niet wachten om uw kind
weer op school te ontmoeten. Tegelijkertijd is er geen sprake van dat de school ‘weer gewoon’ opengaat.
Zoals u van ons gewend bent, doen we er alles aan om zo goed mogelijk onderwijs te blijven geven én de
veiligheid van onderwijspersoneel, leerlingen en ouders te waarborgen. Het uitgangspunt is in ieder geval dat
alle leerlingen weer op school worden verwacht voor fysiek onderwijs (mits klachtenvrij) en er geen
onderwijs op afstand wordt verzorgd. Vanuit de overheid gelden er extra aanvullende maatregelen. Met dit
bericht informeren we u over hoe het onderwijs er op de Flint er uit komt te zien.

Maatregelen
Ten eerste: nog niet alle maatregelen zijn bekend. Het kan dus zijn dat we moeten terugkomen op hetgeen
we in dit bericht schrijven. We wilden echter niet nóg langer wachten, we beseffen dat duidelijkheid over
volgende week voor u erg belangrijk is.

Ophalen en brengen
Met elkaar gaan we er oor zorgen dat we het aantal contacten zo veel mogelijk beperken. De situatie is
vergelijkbaar met de situatie van voor de tweede lockdown.
Voor ouders is het nog niet toegestaan om de school binnen te komen. Daarnaast is het verzoek dat als u uw
kind naar school brengt of ophaalt, dit met maximaal één ouder te doen. Tevens is het advies vanuit OCW om
een mondkapje te dragen indien ouders zich rondom de school begeven.
Voor de kleuters (groep 1 en 2) zullen we bij de ingang bij de grote kei de rode paaltjes afzetten met lint en
een ingang en een uitgang creëren. Ouders kunnen hun kind buiten bij de deur afgeven aan een leerkracht en
de leerlingen verzamelen dan in de centrale hal bij hun eigen groepsleerkracht. Aan het einde van de dag
komen de leerlingen zelf naar buiten. Het verzoek is om achter het lint te blijven wachten en daarbij 1,5
meter afstand te houden. Uw kind komt zelf naar u toe.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gebruiken de Flintingang. De ouders van de groepen 3 en 4 mogen
meelopen tot 3 meter voor de voordeur. De leerlingen lopen zelf naar binnen. De breng- en ophaalplek is ter
hoogte van het grasveld naast de fietsenstalling.
obs de Flint
Wezenland 582
7415 JM Deventer

0570 – 625031
info@basisschool-deflint.nl
www.basisschool-deflint.nl

We willen de ouders van de groepen 5 t/8 vragen om hun kind zoveel mogelijk alleen naar school te laten
komen en naar huis te laten gaan. Indien deze ouders toch willen meekomen, dan is de breng- en ophaalplek
aan de overkant van de weg (ter hoogte van het zebrapad).

Groepen 1 en 2
Kleuteringang
Groepen 3 en 4
Flintingang
Groepen 5 t/m 8
Flintingang

Brengtijd

Haaltijd

8.20 – 8.30 uur

13.50 uur gaan groepen 1 uit
14.00 uur gaan groepen 2 uit
13.50 uur beide groepen

8.15 – 8.30 uur
8.15 – 8.30 uur

14.00 uur
We houden tijdens het naar
buiten gaan zoveel mogelijk
afstand.

Op YouTube staan filmpjes waarin bovenstaande terug te zien is:
Voor de groepen 1 en 2: https://youtu.be/DvWZzkI-FHo
Voor de groepen 3 t/m 8: https://youtu.be/vA-nUPhD6oU
Tijdens de pauzes worden de leerlingen zoveel mogelijk gespreid. We spelen in aparte vakken en in de pauze
zijn er minder leerlingen buiten.

Klassen gescheiden houden
Alle personeel houdt zoals altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Tussen leerlingen onderling en tussen
leerlingen en personeel is dat niet verplicht. Wel geldt het dringende advies om zoveel mogelijk met vaste
groepen te werken, voor het geval er toch een besmetting plaatsvindt.
Op onze school geven we dit vorm door de klassen zoveel mogelijk gescheiden te houden van andere klassen.
Dat betekent ook dat we geen groepsdoorbroken lessen organiseren. Normaal gesproken husselen we de
leerlingen bijvoorbeeld tijdens de leeslessen of als leerlingen extra ondersteuning krijgen van een
onderwijsassistent. We kiezen ervoor om dat nu niet te doen.
In de klas werken we zoveel mogelijk in vaste groepjes of tweetallen en zorgen voor dat leerlingen zo min
mogelijk rouleren. We ontkomen er niet aan dat leerlingen bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen op het
schoolplein of tijdens verlengde instructie in de eigen groep worden gehusseld.

Hygiëne maatregelen, schoonmaak en ventilatie
Hygiëne maatregelen
We zijn scherp op de hygiëne maatregelen (handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, gebruik
papieren zakdoekjes, geen handen schudden en minimaal 1,5 meter afstand) en houden deze in acht!
We besteden hier expliciet in de groepen aandacht aan. Zo laten we leerlingen in ieder geval na het buiten
spelen, na een toiletbezoek en voor het eten en drinken de handen goed wassen met water en zeep. In elke
klas zijn voldoende zeep, desinfecterende gels en sprays aanwezig.
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Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere leerlingen
met regelmaat schoon gemaakt te worden. Ook materialen die met regelmaat door meerdere leerkrachten
worden gebruikt worden met regelmaat schoongemaakt.
Schoonmaak
De reguliere schoonmaak heeft extra aandacht voor schoonmaak ter preventie van verspreiding van het
virus, door vooral aandacht te hebben voor contactoppervlakten (deurklinken, handgrepen, de tafeltjes en
bureaus en sanitair). Daarnaast is er extra inhuur voor schoonmaak van de sanitairblokken gedurende de dag.
Ventilatie
Ondanks dat uit metingen die aan het begin van dit schooljaar zijn gedaan blijkt dat de luchtkwaliteit binnen
het gebouw voldoet aan alle eisen zijn we verplicht om te ventileren en te luchten. Dat betekent dat er
minimaal één raam in elk lokaal altijd op de kiepstand moet staan. Wellicht handig om (helemaal gezien de
kou die in de lucht zit de komende weken) wat dikkere kleding aan te doen. Tevens zullen we tussen de
lessen door en als de leerlingen naar buiten gaan moeten luchten door de deur van het lokaal minimaal 5
minuten open te zetten.

Mondkapjes
Vanuit OCW wordt aangegeven dat leerkrachten die les geven aan een groep een mondkapje of face-shield
mogen dragen. Dit is geen verplichting. We kiezen er op onze school voor om dat dan ook niet te verplichten
en de keuze over te laten aan de leerkrachten zelf.
Scholen hebben het dringende advies gekregen om leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te laten
dragen buiten de klas, als zij geen afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere klassen. Dit is ook geen
verplichting, maar wij nemen dit advies wel over en vragen aan ouders dan ook om voor hun kind uit groep 7
en 8 een mondkapje mee te geven. Het mondkapje moet dan bij binnenkomst al op.

Klachten
Al het personeel, leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en
anders thuisblijven. Heeft uw kind klachten? We vragen u dan om uw kind thuis te houden. Ook een kind met
een neusverkoudheid (snottebellenbeleid) moet thuisblijven*. In het geval van chronische
verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling wel naar school. We verzoeken u om het goed in
te gaten te houden en om uw kind toch thuis te houden als u vermoedt dat er meer speelt. We vragen u dit,
omdat we graag willen voorkomen dat hele groepen thuis komen te zitten omdat achteraf blijkt dat een kind
toch corona heeft opgelopen.

*n.a.v. aanscherpte regels van de overheid (06-02-2021)
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Besmetting en quarantaine
Besmetting
Indien er een besmetting in een groep is geconstateerd, dan worden de ouders van die groep zo snel
mogelijk op de hoogte gebracht. Indien het tijdens schooltijd bekend wordt, dan zullen we telefonisch
contact zoeken met ouders en aangeven dat hun kind in thuisquarantaine moet (en opgehaald moet
worden). Indien de besmetting na schooltijd bekend wordt, dan zullen we ouders via Parro op de hoogte
brengen. Met Parro kunnen we snel zien welke ouders het bericht hebben ontvangen en gelezen. Ouders die
het bericht niet hebben gelezen, brengen we telefonisch op de hoogte.
Tevens informeren we ouders van de andere groepen via mail. Natuurlijk schakelt de school direct met de
GGD. We volgen de verdere adviezen van de GGD op.

Quarantaine
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD op. Iedereen
die nauw contact heeft gehad moet in thuisquarantaine. Dat betekent dat als een kind of leerkracht positief
wordt getest, de gehele klas in thuisquarantaine gaat.
Na 5 dagen kunnen leerlingen en personeel zich (net als iedereen) laten testen. De keuze om uw kind te laten
testen ligt natuurlijk bij de ouders zelf. Voor de duidelijkheid: de school neemt geen testen af! Indien u uw
kind niet wil laten testen, dan geldt dat uw kind minimaal 10 dagen in thuisquarantaine gaat en daarna weer
naar school mag (mits klachtenvrij). Iedereen die zich wel laten testen op dag 5, krijgen waarschijnlijk op de
zesde dag de uitslag en als die negatief is kunnen de leerlingen en leerkracht(en) op dag 7 weer naar school
komen.
Op de eerste quarantaine dag krijgt de leerkracht de tijd om het onderwijs op afstand klaar te zetten, zodat
vanaf dag twee t/m dag 6 onderwijs op afstand wordt verzorgd. Op dag 7 start het fysieke onderwijs weer.
Leerlingen die niet getest worden, kunnen eventueel vanuit huis meekijken naar de lessen van de leerkracht.
Het is niet mogelijk voor leerkrachten om zowel in de klas als online onderwijs te verzorgen. Het is dus niet
mogelijk om extra verlengde instructie te verzorgen voor de leerlingen die thuiszitten. Zij zullen zoveel
mogelijk zelfstandig moeten werken.
Indien er minder dan 50% van de leerlingen fysiek op school zijn vanaf dag 7, dan verzorgt de leerkracht
onderwijs op afstand. Zowel aan die leerlingen die op school aanwezig zijn als leerlingen die thuis zijn.
Indien de leerkracht besmet is geraakt en niet in staat is onderwijs op afstand te verzorgen, dan worden er
herhalingslessen geven en die worden door de leerlingen zelfstandig gemaakt. We vragen een invaller aan,
zodat hij/zij online mogelijke vragen kan beantwoorden of verlengde instructie kan geven.

En verder….
Alle naschoolse activiteiten (FlintXL, de leesclub en naschoolse sport) kunnen in ieder geval tot nader orde
niet doorgaan. Tevens zullen er in ieder geval tot aan de voorjaarsvakantie geen gymlessen gegeven worden
en beperken we het aantal externen binnen de school.
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Verjaardagen mogen gevierd worden. Er mag alleen een voorverpakte traktatie worden uitgedeeld. Helaas
zijn zelfgemaakte traktaties niet toegestaan.

Tot slot
U ziet het, het is best een uitdaging om op een veilige en verantwoorde manier weer open te gaan. We
kunnen nog niet alles overzien en er gaan vast dingen gebeuren die van uw en onze flexibiliteit opnieuw het
uiterste gaan vragen. We doen onze uiterste best om er het beste van te maken en hebben er het volste
vertrouwen in dat als we dat opnieuw samen met u kunnen doen, het vast goed gaat komen.
Er volgt nog een infographic. Hier wordt bovenstaande informatie in één overzicht duidelijk gemaakt.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht.
Met vriendelijke groet,
Namens het hele team,
Rogier Stappers
Nancy Stegeman
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