Aan: alle ouders/verzorgers van Basisschool Bernadette
Betreft: regels en afspraken voor veilig onderwijs
Veghel, 08-05-2020
Beste ouders en verzorgers,
Zoals aangekondigd in de brief van afgelopen maandag ontvangt u bij deze nadere
informatie over de gang van zaken op school. Veiligheid staat daarbij voorop. Het
maakt het niet altijd leuker maar we zien geen andere optie dan uiterst zorgvuldig
te zijn.
Dit alles is onderdeel van het “PLAN OPSTART 11 MEI 2020”. Dit plan is afgestemd
met het team en de MR. Dit plan en ook dit document verschijnen zo snel mogelijk
op onze website www.bsbernadette.skipov.nl (zoek onder ‘documenten’ -> ‘huidig
schooljaar’).
Hieronder leest u de aangepaste regels en afspraken, die wij vanaf 11 mei gaan
hanteren.
We raden u aan om deze regels thuis op te hangen, maar ook om deze regels met
de kinderen te bespreken. Want hoe gaat u veilig de kinderen brengen en ophalen?
Welke afspraken maakt u met uw kinderen?
Voor het halen en brengen van de kinderen is er een uitgebreid pakket aan
maatregelen getroffen. U leest deze in dit document. Ter ondersteuning is er een
bijlage met een tekening bijgevoegd van het schoolplein. Daarop kunt u zien waar
de ‘wachtvakken’ van elke groep zijn.
Wij gaan er voor zorgen dat u uw kind met een vertrouwd gevoel naar school kunt
laten gaan. Wij en de kinderen zijn er aan toe om weer met elkaar te gaan leren en
‘groeien’. In het begin zal dat nog niet met de hele klas zijn maar wie weet kunnen
we snel weer naar een volledige bezetting. In de komende weken besteden we
aandacht aan het welzijn van uw kind en aan een afgestemd aanbod. De eerste
weken zullen we nodig hebben om een goed beeld te vormen van waar we per
groep staan met ons onderwijs. Daar stemmen we ons programma op af en we
denken na over een aangepaste wijze van rapporteren. We informeren u daar zo
snel mogelijk over.

Met vriendelijke groeten,
Team Basisschool Bernadette
Raymond Stuart, directeur
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Regels bij de herstart van het onderwijs op school
Algemene gedragsregels
•

Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar en van kinderen.

•

Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag, ten minste 20
sec.

•

Er worden geen handen geschud.

•

Hoesten/niezen in de elleboog.

•

Niet aan je gezicht zitten.

Hoewel het moeilijk is voor met name jonge kinderen (en voor de leerkrachten)
dragen wij onze leerkrachten op om geen knuffels en omhelzingen aan kinderen te
geven. Wij vragen u om hier vooraf met uw kind over te praten.
Leerlingen:
•

Leerlingen volgen de helft van de week fysiek onderwijs.

•

Dat betekent in principe de ene week twee dagen en de andere week drie
dagen. Daarbij hebben we in de planning rekening gehouden met de
feestdagen in deze periode.

•

Leerlingen maken op de dagen dat ze niet naar school komen huiswerk.

•

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten verkoudheidsklachten
en/of koorts krijgt, gaat de leerling naar huis.

•

Leerlingen nemen hun gebruikelijk eten en drinken mee naar school. Er is
geen schoolfruit. Geef een makkelijk hanteerbare drinkbeker/bidon mee.
Leerkrachten maken geen drinkbekers open voor leerlingen.

•

Leerlingen die een chromebook in bruikleen hebben van de school nemen
deze elke lesdag mee op en neer. Zorg voor een stevige tas of rugzak en
zorg er voor dat het chromebook opgeladen is. In de lokalen is er geen
mogelijkheid tot het opladen.

•

Op de eerste schooldag nemen de leerlingen alle andere spullen van school
zoals werkboeken, leerboeken en dergelijke mee terug naar school.
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Bernadette regels over het brengen en halen van leerlingen:
Op het schoolplein hanteren we de volgende regels, waar we, omwille van de
veiligheid, consequent mee om zullen gaan:
Het brengen:
Zie ook de tekening van het schoolplein met de wachtvakken per groep. Deze
is als bijlage toegevoegd.
•

Alleen de hoofdingang van het schoolplein wordt gebruikt. De andere
ingang is niet in gebruik!

•

Leerlingen worden maximaal door één volwassene naar school gebracht en
opgehaald.

•

Ouders mogen niet het schoolplein op komen!

•

U begeleidt leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 zo min mogelijk naar school.

•

Kom zo veel mogelijk te voet. Indien een ouder met de fiets of auto komt
deze a.u.b. wegzetten op ruime afstand van de school.

•

Leerlingen die (NOG) geen afscheid kunnen nemen van ouders (zich
vastklampen aan de ouder), worden fysiek niet overgenomen. Alle
medewerkers blijven op 1,5 meter afstand van ouders. U mag het
schoolplein niet betreden. Probeert u uw kind (thuis) tot rust te brengen en
neem telefonisch contact met school op om een nieuwe brengafspraak te
maken. (Tel: 0413-310320)

•

Voor de groepen die vallen in de leerjaren 1 t/m 3 is er een ontvangstplek
bij het muurtje van de speelplaats. De groepsnummers zijn zichtbaar
aangegeven (zie ook de tekening in de bijlage) De groepen zijn gescheiden
via een dranghek. U brengt uw kind tot aan het muurtje. Daar volgt het
kind de aanwijzingen van de leerkracht op. Mocht uw kind met de fiets zijn
dan neemt u voor de ingang van het schoolplein afscheid. Kinderen zetten
hun fiets weg en worden op aanwijzing van personeelsleden naar de
wachtplek van hun groep gewezen.

•

Leerlingen van groep 4 t/m 8 betreden het schoolplein (al dan niet met
fiets) via de hoofdingang en gaan naar de wachtplek van hun
groep/leerkracht. U kunt thuis al vast aan de hand van de tekening met uw
kind besprek waar die wachtplek is.
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•

Aankomst op school is tussen 08.15 uur en 08.25 uur. Vanaf 08.25 uur
gaan er om de minuut 2 groepen via een aparte ingang de school in, waar
vaste looproutes gebruikt worden.

•

Indien u te laat bent zitten de deuren van de school op slot. U wacht dan
met uw kind bij de ingang van het schoolplein en neemt telefonisch contact
op via 0413-310320. Een medewerker komt uw kind dan ophalen.

•

U kunt als ouder geen leerkracht spreken bij aankomst van de schooldag.
Voor dringende boodschappen benadert u de leerkracht vóór 8 uur via een
Parro-bericht aan de leerkracht. Dit kunnen alleen mededelingen zijn, de
leerkracht kan niet reageren. Voor andere zaken vraagt u om terug gebeld
te worden.

•

Als uw kind na schooltijd naar de BSO gaat laat u dat via een Parro bericht
aan de leerkracht weten. De vaste BSO dagen zijn nu niet meer
vanzelfsprekend voor ons.

•

Leerlingen dragen beschermende kleding als het regent, omdat we langer
buiten moeten wachten.

NB: De peuterspeelzaal in ons gebouw heeft haar tijden aangepast. Zij starten om
08.45 uur. Ouders van peuters hebben wel toestemming om het schoolplein onder
begeleiding van een leidster te betreden zodat zij hun kind naar de ingang van de
peuterspeelzaal kunnen brengen.
Het ophalen:
•

Vlak voor 14.00 uur zullen alle groepen weer op de verzamelplaatsen van
de ochtend met hun groep gaan klaarstaan.

•

Ouders wachten aan de overkant van de weg: aan de zijde van de
Vondelstraat op het grasveld en aan de zijde van de Kolonel Johnsonstraat
op de stoep aan de overkant. Geeft u ook hier elkaar de ruimte! En houdt u
uitritten van woningen vrij! Denkt u van te voren na over de plek waar u uw
fiets of auto parkeert. Wanneer iedereen hierbij de moeite neemt om iets
verder te lopen, zal er nauwelijks ruimtegebrek ontstaan en verloopt het
ophalen vlot.
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•

Voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 geldt dat de leerkracht aangeeft
welk kind er aan de beurt is om over het muurtje aan een ouder
overgedragen te worden. Ouders steken op dat moment pas de straat over
om hun kind op te halen.

•

De groepen 4 t/m 8 mogen groep na groep het speelplein verlaten. We
houden daarbij ook rekening met kinderen die hun fiets nog moeten
pakken.

•

U komt als ouder het schoolplein niet op. U vertrekt direct nadat uw
kind(eren) bij u zijn.

•

Indien u uw kind onder lestijd op moet halen voor bijvoorbeeld een
medische afspraak gaat u als volgt te werk: u stelt de leerkracht via Parro
of mail tijdig op de hoogte. Als u uw kind ophaalt wacht u bij de ingang van
het schoolplein en meldt u zich telefonisch via 0413-310320. Wij brengen
uw kind dan naar de ingang van het schoolplein. Wij verzoeken u om
noodzakelijke afspraken waar mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Ouders:
•

De noodopvang blijft beschikbaar voor leerlingen met ouders in vitale
beroepen op schooldagen waarop zij geen fysiek onderwijs hebben. De
voor- en naschoolse opvang regelt u die dagen zelf met uw BSO. Laat de
leerkracht via een Parro bericht weten als uw kind naar de BSO gaat.

•

Voor andere kinderen is BSO is alleen beschikbaar op dagen dat ze fysiek
onderwijs krijgen.

•

Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het schoolplein.

•

Oudergesprekken vinden digitaal plaats.

•

Als een leerling ziek wordt, haalt een ouder hem/haar direct op.

•

Als een leerling een ‘sanitair ongelukje’ heeft gehad worden ouders, of de
contactpersoon die voor uw gezin onder het noodnummer bekend is, direct
gebeld. De leerling gaat mee naar huis om verschoond te worden.

•

Ouders (of het noodnummer) zijn telefonisch bereikbaar op de dagen dat
hun kind op school is. Controleert u uw telefoonnummers in het
ouderportaal? Wijzigingen graag aan ons doorgeven.
Vondelstraat 1
5462 CS Veghel
T (0413) 310 320
E bernadette@skipov.nl
I www.bernadetteskipov.nl

•

De kamcontroles op hoofdluis worden tot nader order uitgesteld.
Controleert u a.u.b. zelf extra in deze periode. Indien u hoofdluis
constateert meldt u dat direct aan uw leerkracht.

Medewerkers:
•

1,5 meter afstand tot volwassenen houden.

•

Zoveel mogelijke 1,5 meter afstand houden tot leerlingen.

•

Personeelsleden met lichte verkoudheidsklachten en/of koorts komen niet
naar school.

Verder geldt op Basisschool Bernadette:
•

We melden ons bij de GGD indien we meer dan 1 ziektegeval (corona)
hebben.

•

We dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het
RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd.

•

Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij
gebruik door meerdere leerlingen met regelmaat ontsmet te worden. Ook
materialen die met regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt
worden met regelmaat ontsmet.

•

We zorgen dagelijks voor een aangepast schoonmaakprogramma waarbij de
prioriteit op desinfectering komt te liggen.

•

Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet
door.

•

Groepen maken tijdens pauzes met andere groepen gebruik van het
schoolplein. De groepen die normaal samen buiten spelen doen dit nu ook.
Echter nu met de helft van het aantal leerlingen.

•

We hanteren looproutes in het gebouw, waar mogelijk eenrichtingsroutes.

•

We passen de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je
thuisblijft bij de volgende klachten:
o

Verkoudheid

o

Niezen

o

Hoesten

o

Keelpijn

o

Moeilijk ademen

o

Koorts
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Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt.
Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.
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