Plan van aanpak WSKO Mariaschool 16 dec - 19 jan
Bij dit plan van aanpak is uitgegaan van:
- richtlijnen RIVM
- afspraken op bestuursniveau
- afspraken op schoolniveau ( leerkrachten)
- richtlijnen PO-raad

Protocol basisonderwijs (versie 16 december)
Op 14 december jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het
basis- (en voortgezet) onderwijs vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 17
januari 2021 voor bijna alle leerlingen dichtgaan. Voor die leerlingen waarvoor de school
dicht is, wordt online onderwijs aangeboden.
Het kabinet heeft een uitzondering benoemd voor kwetsbare leerlingen:
– Kwetsbare leerlingen komen naar school voor onderwijs of opvang. De school bepaalt
-waar nodig- samen met de gemeente welke leerlingen in deze categorie vallen.
– Kinderen van ouder(s) / verzorger(s) met een cruciaal beroep.
Daar waar fysiek onderwijs gegeven wordt in het schoolgebouw, geldt het protocol
Basisonderwijs PO-raad
Dit protocol is een volgende versie van het protocol voor de volledige opening van het
basisonderwijs. Deze nieuwe versie omvat verduidelijkingen gebaseerd op kabinetsbesluiten
en de daarop volgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. het RIVM.
Hieronder staan daarnaast nog de specifieke afspraken voor de WSKO Mariaschool t.a.v.:
1. Aanpak organisatie
2. Veiligheid, gezondheid en hygiëne
3. Onderwijs
4. Communicatie
5. Overig - nog af te spreken

1. Aanpak organisatie
1. Organisatie thuisonderwijs
Groep ½ :
● Ouders halen een weekprogramma op van school
Groep 3 t/m 8 :
● Kinderen hebben hun eigen chromebook + oplader mee naar huis
● Kinderen hebben les- en werkboeken mee naar huis
● Aanwezigheid in de meet is verplicht

Schooltijden voor zorgleerlingen en kinderen - ouders cruciaal beroep
De lesdag voor alle kinderen thuis en op school is van 8:30 - 12:00 uur en 13:00 - 14:45
uur op ma,di, don en vrij en op woensdag van 8:30 -12:30 uur.
● online lessen worden zoveel mogelijk in de ochtend gegeven
● kinderen die op school zijn, krijgen les van hun eigen leerkracht en werken
daar zelfstandig aan hun andere taken
● De zorgleerlingen die op uitnodiging naar school komen, zijn alleen in de
ochtend op school
TSO
De kinderen op school kunnen gebruik maken van de tussenschoolse opvang ( TSO).
Daarvoor moeten ouders hun kind aanmelden in de TSO-assistent en betalen voor het
overblijven ( reguliere prijs). De kinderen eten met de medewerkers van Kwest in de aula.
Daarna spelen ze buiten met medewerkers van Kwest ( en evt. overblijfvrijwilligers ).
Gebruik Kyckmarplein en Natuurspeeltuin
De reguliere buitenspeeltijden. Er mogen onder schooltijd geen kinderen op het schoolplein
die niet in de noodopvang zitten.
Ouders en volwassenen in de school
Buiten de teamleden, het onderwijsondersteunend personeel, de TSO-begeleiding en de
medewerkers kinderopvang Smallsteps, Kwest en Zon komen er geen volwassenen in het
schoolgebouw. Ouders komen ook niet op het schoolplein. Ouders respecteren bij het
halen/brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter.
Uitzondering: MBO- en HBO-stagiaires die reeds stage liepen op school mogen hun stage
vervolgen. In overleg en met toestemming van de betreffende leerkracht.
Halen/brengen
Ouders komen niet op het schoolplein en houden bij het halen/brengen een onderlinge
afstand van 1,5 meter aan. De kinderen komen door de buitendeur van hun lokaal naar
binnen. Zo spreiden we alle kinderen rondom de 2 gebouwen.
Groep 6 gaat door de hoofdingang van de Kyckmar naar binnen. Groep 5 en 5/6 gaan door
de achteringang van de Kyckmar naar binnen. De kinderen van groep 1/2B en hun ouders
mogen langs het fietsenrek door de poort en aan de achterkant van het gebouw hun kind bij
de klassendeur brengen. Zo heeft elke groep een vaste in- en uitgang, ook voor het
buitenspelen. Aan het einde van de lesdag komen de groepen ½ in 1 rij met de leerkracht
naar buiten via hun klassendeur. De groepen 3 t/m 8 verlaten via hun klassendeur de
school.

Brengen/ophalen Kinderopvang
Brengen op dezelfde wijze als ouders. Ophalen ; medewerkers Kwest en Smallsteps mogen
binnendoor de leerlingen van groep 1 t/m 3 ophalen. De andere kinderen mogen binnendoor
zelfstandig naar de opvanglocatie.

Noodopvang
Kinderen van ouders met een cruciaal beroep en specifieke zorgleerlingen hebben recht op
noodopvang. We vragen ouders naar hun beroep en toezien op een eerlijke naleving van
het aanvragen van opvang. De noodopvang wordt in principe georganiseerd in de eigen
groep bij de eigen leerkracht.
Jassen en tassen
De jassen en tassen van de kinderen blijven in de klas. De kinderen van groep 3 t/m 8
hebben een tas voor hun eten en drinken en daarnaast een aparte tas voor hun
werkboeken. Deze spullen reizen mee van en naar school voor het geval er toch
thuisonderwijs gegeven moet worden

2. Veiligheid, gezondheid en hygiëne

Medisch handelen
Lichte medische handelingen kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd, tenzij het een
handeling betreft waar meerdere volwassenen bij betrokken zijn. Wanneer intensieve
medische of verpleegkundige zorg moeten worden uitgevoerd waarbij meerdere
volwassenen betrokken zijn, moeten personeelsleden persoonlijke beschermingsmiddelen
dragen.
Er zijn handschoenen en mondkapjes aanwezig op school.
Inrichting lokalen
De beschikbare ruimte in het schoolgebouw en in het lokaal wordt optimaal ingezet zodat zo
veel mogelijk afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt.
Ouders en volwassenen in de school
Buiten de teamleden, onderwijsondersteunend personeel, TSO medewerkers en de
medewerkers kinderopvang komen er geen volwassenen in het schoolgebouw. Ouders
komen ook niet op het schoolplein. Ouders respecteren bij het halen/brengen de onderlinge
afstand van 1,5 meter. De ambulante hulpverlening (HIA, SOT, leerlingbegeleiding,
curatieve ondersteuning groep) mag in school komen onder strenge voorwaarden ( geen
wisselend persoon, instemming betrokkenen in de school,directie beslist hierover).
Uitzondering: MBO- en HBO-stagiaires die reeds stage liepen op school mogen hun stage
vervolgen. In overleg en met toestemming van de betreffende leerkracht. Van Holstein
schoonmaakbedrijf voor schoonmaak toilet tijdens de lesdag ( onder strikte voorwaarden: 1
persoon, toilet is afgezet tijdens schoonmaak)

Eten en drinken
● Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch.
● Kinderen mogen geen voedsel delen.
● Geen traktaties meenemen, ook geen non-food.
● Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen
tafel.
Leerlingen groep 1 en 2
● Laat ouders kinderen kleding aandoen die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan
worden.
● Laat ouders eten en drinken meegeven dat gemakkelijk genuttigd kan worden
(schoongemaakt fruit, geen lastige bekers)
Schoonmaak
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met de
handen in contact zijn regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten
zoals: oppervlakte van tafels, speelgoed, handgrepen, leuningen, deurklinken, toiletbrillen,
Chromebooks en pc-toetsenborden. Dit geldt ook voor veelgebruikte materialen door
leerkrachten (zoals bijvoorbeeld het kopieerapparaat).
● Toiletten moeten twee keer per dag worden schoongemaakt.
● Vuilnisbakken moeten op dagelijkse basis worden geleegd.
● In ieder lokaal en toilet zijn: zeeppompje, papieren handdoekjes, oppervlakte sprays,
en een inloopmat klassendeur buiten.

3. Onderwijs
Onderwijsinhoud
Een belangrijk aandachtspunt is het houden van verbinding met de kinderen thuis. De
leerkracht houdt oog voor de gemoedstoestand van de kinderen. Lukt het thuiswerken?
Aanbod vakinhoud
We richten ons tijdens de online lessen en het zelfstandig werken vooral op de kernvakken:
Taal/Lezen
Rekenen
Engels
Schrijven
Begrijpend lezen

4. Communicatie
Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen
Contact met ouders vindt plaats via de mail, schriftelijk (brief mee aan kind) of telefonisch.

MR
De medezeggenschapsraad neemt kennis van dit plan van aanpak en verleent instemming.
Personeel
Vervanging van leerkrachten i.v.m. Bapo of compensatie wordt zoveel mogelijk voortgezet
en anders genoteerd om anders/later te compenseren. De werkdrukleerkracht en
plusleerkracht worden ook zoveel mogelijk als bedoeld ingezet. Gemiste werkdrukdagen
worden genoteerd en er wordt bekeken of dit eventueel nog gecompenseerd kan worden.
De PMR beslist hierover. De primaire taak is onderwijs bieden, andere taken worden
uitgevoerd als dat mogelijk is. Ambulante leerkrachten worden ingezet ter ondersteuning in
de groepen.

