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Doel:
Dit plan heeft in eerste instantie het doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij de
school kunnen heropenen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en
vakinhoudelijk) zo goed mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen we de mogelijkheid
om het coronavirus door te geven zo veel mogelijk beperken. We streven naar een school als
‘ongevaarlijke zone’ voor leerlingen en medewerkers.
De invulling van dit plan is gebaseerd op:
• Het RIVM/GGD-advies
• Afspraken op bestuursniveau Bijeen, maatwerk per school
• Afspraken op schoolniveau (team, realisatie en uitvoering plan, MR adviesrecht plan)
• Het servicedocument/protocol vanuit de PO raad is richtinggevend, met andere woorden
een advies

Afspraken:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

De kinderen gaan in principe naar school van 8.30 uur tot 14.00 uur locatie Booyenverlaat
We hanteren 1,5 meter afstand voor de volwassenen en alle kinderen
Alle kinderen gaan in principe naar school tenzij er sprake is van hoesten, koorts en
neusverkoudheid, dan blijft het kind en gezin thuis. Hier gaan we ons zeer strikt aan
houden, altijd in overleg met de directeur. Er is een poster vanuit het ministerie
beschikbaar, deze zal aan de ouders worden gemaild
Traktaties zijn alleen verpakt toegestaan
De pauzes zullen per groep plaatsvinden
De kinderen verzamelen per groep op het plein en gaan met de leerkracht naar binnen
Er zullen geen overblijfouders actief zijn, de leerkrachten zijn op het plein
Groepsleerkrachten mogen een faceshield gebruiken
Kinderen groepen 7 en 8 mogen een mondkapje op
Stagiaires zijn wel toegestaan in school

Communicatie naar ouders:
•
•

Op donderdag 4 februari worden alle ouders geïnformeerd over de heropening van de
scholen
Verdere communicatie via de gebruikelijke info kanalen zoals we gewend zijn

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De groepsleerkrachten verzorgen de info naar de ouders over de groepsafspraken. Deze
kunnen iets afwijken van elkaar vanwege de verschillende leeftijden
Er wordt geen online onderwijs meer verzorgd vanaf 8 februari tenzij een leerling in
quarantaine is. In dat geval kan de betreffende leerling de instructie middels een
videoverbinding meekrijgen
Dit plan en het protocol “heropening scholen” worden gepubliceerd op de website
Ouders en externen zijn niet welkom in de school of op het schoolplein. Kinderen voor
school/buiten het hek halen en brengen. Bij het halen en brengen de onderlinge afstand
van anderhalve meter dient te worden gerespecteerd.
Kinderen mogen niet eerder dan 5 minuten voor aanvang aankomen op school
Eventuele oudergesprekken worden alleen telefonisch gevoerd
De MR van De Schuthoek is meegenomen in dit plan
Potentiële ouders kunnen zich alleen via de directeur melden: obsdeschuthoek@bijeenhoogeveen.nl
Indien dit protocol niet voorziet in een bepaald thema, wordt er door de directie van de
school een passende oplossing gezocht

Risicogroepen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mag je weigeren om te werken vanwege de veiligheid? Dit wordt besproken met de
directeur en eventueel daarna met P en O en of directeur-bestuurder van Bijeen
Mogen ouders kiezen om de kinderen thuis te laten? Ja, dat mag. Wel goede communicatie
hierover met groepsleerkracht en directeur
Als er sprake is van een besmetting van een leerling, moet de gehele groep incl. de
groepsleerkracht/stagiaire in quarantaine
Ook het betreffende gezin van die leerling zal dan in quarantaine moeten
Dit duurt 5 dagen
Op de vijfde dag zal er dan getest moeten worden
Hierover zal steeds nauw contact moeten zijn met de directeur
Als een ouder of ander gezinslid wordt getest moeten andere gezinsleden wachten op de
uitslag en kunnen dan ook niet naar school

Onderwijsinhoud
•
•
•
•
•
•
•

Het “normale” onderwijs wordt weer zo goed mogelijk hervat
We hebben alle leerlingen de afgelopen weken in beeld gekregen en kunnen volgen en
hebben een beeld waar de kinderen qua lesstof gebleven zijn
Bij de kleutergroepen gaan we uit van de cruciale doelen van Parnassys
Afspraken overgang, niet anders dan we al van plan waren en wellicht is besproken met
ouders
Alle vakgebieden worden weer opgepakt vanaf 8 februari, de focus zal liggen op de
cognitieve vakken: taal, rekenen en lezen
Er worden cito toetsen afgenomen
Ook de centrale eindtoets groep 8 wordt afgenomen in april

Hygiëne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er is voldoende zeep, desinfecterende gel, desinfecterende spray aanwezig.
Zo min mogelijk fysiek contact met kinderen
Leerkrachten bewaken de 1,5 meter onderling
Geen externen in school!! Worden op de hoogte gesteld door de directeur ( HVO, GVO,
Kentalis, biebouders,overblijfouders, orthopedagoog, kindercoach)
We volgen de richtlijnen GGD (ziekteverschijnselen)
Kinderen komen alleen op school als ze geen klachten hebben
Mochten kinderen met klachten op school zijn, moeten ze worden opgehaald
We volgen de richtlijnen van het handen wassen van de GGD
Kinderen krijgen instructies over het handen wassen!

•
•
•
•
•
•
•

Handen wassen bij binnenkomst school (leerkrachten en leerlingen), voor en na het eten,
na hoesten/niezen.
Instructies om zo min mogelijk aan neus, ogen, mond te zitten
Niezen en hoesten in de elleboog
Toiletten en deurklinken worden 2x per dag worden schoongemaakt
Tafels worden geregeld schoongemaakt met desinfecterende spray
Vuilnisbakken worden dagelijks geleegd
Ieder lokaal optimaal ventileren d.m.v. openzetten van bovenramen

Bewegingsonderwijs
•
•
•

Deze worden (nog) niet gegeven.
De Hoogeveense gymzalen zijn gesloten tot en met 2 maart 2021
De rol van de bewegingsonderwijs leraar is spelletjes te organiseren op de schoolpleinen

Noodopvang cruciale beroepen
•

Deze opvang is niet meer noodzakelijk vanaf 8 februari

Onderbouw
•
•
•
•
•

Het bewaren van anderhalve meter afstand tussen leerlingen en de leerkracht onderling is
praktisch gezien ingewikkeld. We proberen een afstand van 1,5 meter te houden
Kinderen dragen zoveel mogelijk kleding en schoenen die ze zelfstandig aan- en
uitgetrokken/vastgemaakt kan worden.
Eten en drinken kunnen ze zelfstandig nuttigen. (schoongemaakt, in stukken fruit,
drinkbekers/pakjes etc.)
Instroom nieuwe leerlingen: overleg met de betreffende ouders en groepsleerkracht
Bij nieuwe leerling mag de ouders de eerste paar keren mee naar binnen als dat
noodzakelijk is

Middenbouw
•
•
•
•

Les van 8.30 uur tot 14.00
Aparte pauze op het plein
Eten van fruit / drinken in de groep
Alle chromebooks moeten op 8 februari weer opgeladen op school aanwezig zijn

Bovenbouw
•
•
•
•
•

Les van 8.30 uur tot 14.00 uur
Aparte pauze op het plein
Eten van fruit / drinken in de groep
Advies: mondkapje door leerlingen groepen 7 en 8
Alle chromebooks moeten op 8 februari weer opgeladen op school aanwezig zijn

