Vlissingen/Middelburg, 23 april 2020
Corona update 8: de scholen gaan aangepast open vanaf maandag 11 mei
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Tijdens de persconferentie van 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle scholen voor
basisonderwijs en de kinderopvang vanaf 11 mei weer open gaan, zij het in aangepaste vorm. De
kinderen kunnen vanaf dan de helft van de tijd naar school. Middels deze brief informeren wij u hoe
wij bezig zijn dit voor Onze Wijs te organiseren.
Meer informatie volgt in de week voor 11 mei vanuit de school van uw kind(eren).
Allereerst zijn wij blij dat we de kinderen straks weer op school mogen ontmoeten. De leerkrachten
hebben hen enorm gemist, ook al was er contact via telefoon en/of computer.
Om op een goede en verantwoorde manier te kunnen starten gebruiken alle scholen van Onze Wijs
het protocol van de PO-Raad (landelijk sectororganisatie voor het primair onderwijs), waarin
duidelijke richtlijnen staan waar we rekening mee houden bij het weer veilig opstarten van ons
onderwijs.
Enkele belangrijke zaken zijn:
• Alle kinderen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school
• Kinderen komen afwisselend hele dagen naar school;
• Slechts de helft van het aantal kinderen van een school mag per dag op school aanwezig zijn;
• Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden;
• Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk
1,5 meter afstand van de kinderen;
• Personeelsleden houden zich onderling strikt aan de anderhalve meter afstand;
• We hanteren de algemene hygiëne voorschriften van het RIVM;
• De dagen dat kinderen niet op school zijn, werken ze aan huiswerkopdrachten;
• Ouders komen niet in de school en zo min mogelijk op het schoolplein;
• Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen gaat ook na 11 mei door.
Informatie hierover kunt u vinden op de site van de kinderopvang;
• Leerlingen en personeelsleden met koorts en luchtwegklachten blijven thuis;
De meivakantie duurt voor onze scholen nog tot en met 5 mei. Die week zullen we op woensdag,
donderdag en vrijdag nog beperkt onderwijs op afstand verzorgen, zodat het onderwijspersoneel de
tijd heeft om het onderwijs vanaf 11 mei inhoudelijk goed voor te bereiden. Ook zullen we de nodige
voorzorgsmaatregelen nemen, zodat we een veilige, hygiënische en tevens fijne omgeving voor de
kinderen op onze scholen creëren.
Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne meivakantie verder en een goede gezondheid voor u en uw
naasten.
Met vriendelijke groet,
Jeroen van den Oord,
Voorzitter College van Bestuur Onze Wijs

