Beste minister Slob,
In deze update richt ik me eerst even tot u, voordat ik de ouders voorzie van de informatie die nodig is,
om op 11 mei goed te kunnen starten.
Dinsdag jongstleden kregen wij van uw direct leidinggevende te horen, dat de scholen met een halve
bezetting of voor halve dagen open gaan op 11 mei. De scholen mochten zelf maatwerk leveren en
bepalen hoe ze daar vorm aan zouden geven. Direct na de persconferentie zijn alle directeuren van
WSKO in vergadering gegaan om te bespreken wat dat voor consequenties zou kunnen hebben. We
waren het roerend met elkaar eens, maatwerk moest het worden.
Woensdagochtend heeft elke directeur met het leerkrachtenteam gebrainstormd, om te kijken wat de
beste oplossing was. Daar kwam een keurig plan uit, dat met de MR besproken is en waar iedereen van
zei: ‘Gezien de omstandigheden worden de lasten en de lusten op deze manier het beste verdeeld. Er
zijn veel contactmomenten met de kinderen. Het onderwijs verandert niet heel erg, er wordt op dezelfde
manier doorgewerkt. En de leraren kunnen dit ook nog aan.’
De PO-raad kwam woensdag laat in de middag echter met adviezen, die haaks lijken te staan op wat wij
voor plan hadden. Gelukkig waren het adviezen en mochten we nog steeds maatwerk leveren. Tot u
vandaag ineens hardop ging zeggen, dat het ook uw wens is. Beste meneer Slob, dan lijken de
adviezen ineens wel heel erg op maatregelen. Bovendien is het behoorlijk laat en wellicht minder
doordacht, dan u hardop uitspreekt.
U heeft het over teveel vervoer momenten en geen aansluiting met de opvang. Ik kan u geruststellen, in
nauwe samenwerking met de opvangorganisaties is dat allemaal geregeld. En de ouders snappen ook,
dat ze geen ‘uitje’ moeten maken van het naar school brengen van de kinderen.
Waar u echter niets over zegt, is over het onderwijs zelf. Maar dat was bij het maken van ons plan, wel
het uitgangspunt. We willen niet weer een hele verandering voor de kinderen. We willen dat kinderen op
dezelfde manier thuis kunnen werken en op school even die extra instructie krijgen om daarna zelf
verder te kunnen. Gewoon elke dag! We hebben geen halve klassen, omdat we rekening willen houden
met gezinnen. Dat betekent wat voor de organisatie van het onderwijs.
Daarnaast willen we voldoen aan hygiëne maatregelen. Maar er mogen geen extra volwassenen in het
gebouw. U weet wie dan de klos is en met een theedoek door zijn iets te lange haar de toiletten
desinfecteert, juist … ondergetekende. Waar u waarschijnlijk ook niet aan gedacht heeft, is dat we geen
extra hulp hebben bij het continurooster. Maar u adviseert wel om niet allemaal tegelijk naar buiten te
gaan. Met andere woorden, geachte minister, moeten leerkrachten naast het lesgeven op afstand en
lesgeven op school ook schoonmaken, geen pauze houden, anderhalve meter bewaren, niet ziek
worden en blijven lachen.
Wij kiezen voor halve dagen, om korte en krachtige instructies te geven aan alle kinderen. Wij willen de
kinderen zien. We willen tijd en ruimte om zelf te eten. We willen ook tijd om het gebouw te
desinfecteren en tijd om alles tot in de puntjes voor te bereiden. En wat ik persoonlijk van u zou willen,
bij een maatregel die ons wordt opgedragen (en waarbij je het nooit voor iedereen goed kunt doen) is
duidelijkheid. Een advies is een advies en geen verplichte maatregel.

Ik heb er vertrouwen in, dat we de komende, waarschijnlijk zeer korte, periode op een veilige manier
goed onderwijs kunnen geven aan iedereen. Ik ga ervan uit dat u dat vertrouwen ook heeft.
Bedankt voor uw tijd.

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Excuses dat de update wat langer is geworden, ik had even een gesprekje met onze minister. Ik zou u
vandaag bijpraten over de gedragsregels in en om de school, als we op 11 mei halve dagen naar school
gaan.
Op de eerste plaats is het halen en brengen wat reguleerder dan u van ons gewend bent. Dat heeft met
de anderhalve meter maatregel te maken. We willen een soort looproute maken, zodat we elkaar niet
kruisen op de smalle stoepen.
Bij het wegbrengen is de looprichting vanaf de Veilingweg richting de kerk. U kunt uw kind afgeven bij
het ‘kleuterhek’, of het grote hek. De kinderen gaan zelf vanaf het hek naar binnen, omdat we helaas
geen ouders in het gebouw mogen ontvangen. U kunt vervolgens langs de kerk doorlopen, zodat
niemand elkaar hoeft te kruisen. Zie het als een soort lopende band.
Als u vanaf de Dijkstraat komt, gaat uw kind zelf verder het schoolplein over en via de achterdeur naar
binnen.
Het advies van de overheid is, dat 1 ouder de kinderen brengt of haalt. Dus niet met het hele gezin. Als
uw kind alleen naar school kan, dan heeft dat natuurlijk de voorkeur.
Bij het halen van de kinderen staat u op de parkeerplaats of de Veilingweg. Zodat er nog ruimte is om te
lopen. De kinderen lopen naar het hek en vandaar kunt u langs de kerk naar huis gaan. We zullen de
parkeerplaats zoveel mogelijk leeg proberen te houden, zodat er voldoende ruimte is om te staan en
lopen.
Voor alle duidelijkheid. De kinderen hebben op school een korte pauze, dus een gezonde pauzehap of
drankje mag mee naar school genomen worden. Middageten doen de kinderen gewoon thuis. Als u in
de afgelopen periode een chromebook van school heeft geleend, dan dient deze natuurlijk wel
meegenomen te worden naar school.
Bij deze mail vindt u een aantal bijlagen. Twee ervan zijn posters met de afspraken waar wij ons zoveel
mogelijk aan willen houden. U vindt ook een bericht van onze IB’er die een aanbod vanuit SKT voor u
verwoordt. Daarnaast is ook de wekelijkse Nieuwsbrief vanuit de besturen toegevoegd. Veel leeswerk,
maar u heeft er twee weken de tijd voor.
Ik hoop dat u van een welverdiende vakantie kunt genieten, ik ga dat in ieder geval wel doen!
Met vriendelijke groet,
Wilco Kannekens
directeur BS ‘t Startblok

