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Nieuwsbrief in Coronatijd

WERKGROEP CORONA
Op dinsdag 12 januari jl. luisterden we naar de nieuwe persconferentie van
het kabinet. Daarop volgend kwam de werkgroep bij elkaar voor een overleg.
De lockdown is met drie weken verlengd. Basisscholen blijven in ieder geval
tot 25 januari gesloten. Of de scholen daarna open kunnen is afhankelijk van
het RIVM-onderzoek naar de Britse variant van het corona-virus en de gevolgen daarvan voor kinderen en de verspreiding van deze variant.
Wij betreuren de verlenging van de scholensluiting, maar hebben begrip voor
de keuze. Alleen samen krijgen we de enorme druk op ons zorgsysteem onder
controle.

NOODOPVANG
De lange duur van de maatregelen zorgt er soms voor dat mensen verkennen
waar de grenzen van noodzakelijkheid liggen. Zo zien wij een flinke stijging in
het aantal leerlingen in de noodopvang op onze scholen. Wij begrijpen dat het
combineren van onderwijs thuis en eigen werkzaamheden stevige druk legt op
ouders, mede gezien de lange periode waarin corona ons leven beheerst. Toch
willen we iedereen dringend vragen om zo terughoudend mogelijk te zijn in
het doen van een beroep op de noodopvang. De toenemende vraag naar
noodopvang leidt tot capaciteitsproblemen op scholen. Noodopvang is geen
vervanger voor regulier onderwijs, de nadruk ligt op afstandsonderwijs. Het is
ook voor de leerlingen beter om op deze tijdelijke wijze met elkaar deel te nemen aan de lessen.
Ook willen we de druk op de noodopvang zo laag mogelijk houden om te voorkomen dat we teveel mensen in het schoolgebouw hebben. We zijn niet alleen
verantwoordelijk voor het welzijn van onze kinderen, maar ook voor de
gezondheid van onze medewerkers. In het uiterste geval zullen we een afweging moeten maken of het nog wel verantwoord is. Deze situatie kunnen we
enkel voorkomen als de noodopvang echt alleen gebruikt wordt waarvoor ze
is bedoeld: voor mensen met cruciale beroepen die geen andere mogelijkheden hebben voor de opvang en voor leerlingen in kwetsbare posities.
We vragen uw medewerking en begrip daarvoor.
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Zoals gezegd is de noodopvang geen vervanger voor het reguliere onderwijs. Bij de
opvang wordt er wel gewerkt door de leerlingen, maar het vervangt niet de lessen
en er wordt geen instructie gegeven. Wel is er ondersteuning. Dit kan per school
verschillen i.v.m. de druk op de noodopvang, het soort afstandsonderwijs en de
beschikbaarheid van mensen.
PROTOCOLLEN BASISONDERWIJS
De protocollen zijn aangepast en vindt u terug op onze website bij de corona informatie. De belangrijkste wijziging gaat over het testbeleid voor kinderen. Daarover
vindt u ook informatie.
TESTBELEID VOOR KINDEREN
Vanaf nu kunnen kinderen onder de 12 jaar ook getest worden op het corona-virus
als zij klachten hebben zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
Ook als het kind in contact is geweest met een besmet iemand kan het getest worden. Als ze getest zijn blijven ze thuis tot de uitslag bekend is.
Omdat de besmettingscijfers ook in Berkelland en Oost-Gelre nog hoog zijn willen
wij de ouders vragen om bij klachten de kinderen te laten testen. Extra voorzichtigheid is geboden. Dit ter bescherming van onze leerkrachten.
GROEP 8 — SCHOOLADVIES
Adviezen inzake het type vervolgonderwijs voor uw kind(eren) worden door de
school uitgebracht en waren/zijn bindend. Leerkrachten hebben na 7 jaar onderwijs een goed beeld van hun leerlingen en brengen dan ook een gefundeerd en
kansrijk advies uit. De uitkomst van de eindtoets is dan ook (slechts) ondersteunend en niet bepalend voor het uitgebrachte advies. Ook voor leerlingen van
groep 8 geldt dat wij ons als stichting conformeren aan de regelgeving dat het
primair onderwijs behoudens de noodopvang gesloten is.
AFSLUITING
2021 is begonnen met afstandsonderwijs. Wanneer we nu met elkaar doorbijten,
de besmettingen omlaag gaan en de vaccinatiegraad snel vordert, hopen wij dat
we de leerlingen en u snel weer op de scholen en schoolpleinen mogen verwelkomen.
We willen de ouders bedanken voor hun bijdrage in deze lastige tijd. Vooral zij die
ondanks de eigen werkzaamheden thuis het onderwijs met de kinderen samen
oppakken. We begrijpen hoe lastig dit is. Verder willen we ouders en verzorgers
erop wijzen dat ze te allen tijde contact kunnen opnemen met school als ze vragen
hebben, ergens tegen aan lopen of iets bemerken wat niet lekker loopt. Laat het
de school weten zodat er iets mee gedaan kan worden.
BLIJF GEZOND!
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