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COMPLEXE VOORWAARDEN

Anderhalve meter afstand tussen leerkrachten onderling en leerkrachten en
leerlingen wordt best lastig als de school weer ‘vol’ is;
Organisatie van tussenschoolse opvang (zonder vrijwilligers of externen);
Het pauzebeleid;
Afstemming met de kinderopvang;
Een passend rooster met oog voor de knelpunten;
Een werkbare situatie voor de ouders en de school.

De derde week deeltijdonderwijs is in volle gang en premier Rutte heeft aangegeven
dat Nederland klaar is voor de volgende stap. Op 8 juni mogen de scholen weer
volledig open. Dat is goed nieuws! 
 
Dat betekent echter niet dat alles weer wordt zoals het was. We moeten voldoen aan
strenge voorwaarden en die maken het complex. De maatregelen en voorwaarden die
nodig zijn, worden landelijk bekeken en onze directeuren zoeken binnen de kaders naar
een werkbare situatie. 
 
Toen werd besloten dat de scholen op 11 mei voor de helft van de tijd open mochten,
zijn onze directeuren zo snel mogelijk aan de slag gegaan om ouders duidelijkheid te
kunnen geven. Onze directeuren hadden al een plan klaarliggen voordat het landelijke
protocol van de PO-Raad werd gepubliceerd. 
 
Deze keer willen we het landelijke protocol van de PO-Raad afwachten. Misschien
denkt u ‘Wat wordt er dan in dat protocol gezet? De scholen mogen toch gewoon
weer open? ’  Zo makkelijk is het helaas niet. Er zijn strenge voorwaarden waaraan we
moeten voldoen, zoals:
 

 

We weten nog niet wanneer het protocol klaar is. De PO-Raad laat een exacte datum
in het midden. Zodra meer bekend is, zullen de directeuren een plan maken en u
informeren over de situatie op de school van uw kind(eren).
 

Nog even geduld…

Pas wanneer het landelijke protocol klaar is, kunnen
directeuren voor hun school een goed en doordacht
plan maken. Zoals Rutte steeds zegt, moeten we
blijven samenwerken, ook in deze volgende stap naar
het nieuwe normaal. Dit betekent dat scholen,
ouders, werkgevers en externe partners allemaal
moeten samenwerken.


