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Beste ouder(s) en verzorger(s),
Nu de scholen vanaf maandag 11 mei 2020 opengaan, is het belangrijk om dit op een
zorgvuldige wijze te doen. Vanuit de PO-Raad (sector Primair Onderwijs) en het ministerie
van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) hebben we richtlijnen en protocollen
ontvangen. De basis hierin is: Alle leerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar
school.
Graag delen we in deze brief met u hoe we het gaan aanpakken. Het bestuur en de
schooldirecteuren van Obase hebben intensief overleg gevoerd en hierover afspraken
gemaakt, die gelden voor alle Obase-scholen. Op basis van deze afspraken informeert elke
school de eigen achterban hoe de specifieke invulling op schoolniveau eruit gaat zien.
Hele dagen met halve school
Wij vinden het belangrijk dat uw kind(eren) weer hele dagen naar school kan/kunnen. Dit is
het uitgangspunt, maar kan anders zijn naar gelang de situatie van de afzonderlijke school.
De dagen dat uw kind niet naar school gaat, heeft het opdrachten waaraan thuis zelfstandig
(met minimale begeleiding) kan worden gewerkt.
Een uitzondering:
Kinderen die tot de risicogroep behoren of kinderen met ouders die tot de risicogroep
behoren, hoeven niet naar school. Zij krijgen onderwijs op afstand. Zie hiervoor:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid.met
Broertjes en zusjes
Kinderen uit hetzelfde gezin proberen we, zoveel als mogelijk, op dezelfde dagen naar
school te laten gaan. Dit om zo min mogelijk verplaatsingen te hebben, maar helaas lukt dat
- in deze grote puzzel - niet altijd. We hopen op uw begrip.
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Elke school bepaalt zelf welke leerlingen steeds op dezelfde dagen naar school mogen
komen. Er kan niet (tussentijds) worden geschoven. Het is belangrijk dat de verdeling van de
leerlingen van begin af aan gelijk blijft. Dit onder andere in verband met het monitoren van
deze nieuwe fase.
Opvang sluit aan
De kinderopvang van Kibeo is weer open. U kunt gebruikmaken van de buitenschoolse
opvang op de dagen dat uw kind naar school gaat.
De tussenschoolse opvang kan niet door hulpouders worden verzorgd: indien mogelijk
wordt dit door leerkrachten opgevangen of wordt (tijdelijk) gekozen voor een ander
schooltijdenmodel.
De noodopvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen blijft op dezelfde wijze
plaatsvinden, zoals eerder is aangegeven.
Nieuwe fase
Het is voor ons allemaal even wennen, nu we weer terug naar school mogen. In de tijd van
thuisonderwijs, heeft u uw kind(eren) vast het een en ander uitgelegd over het virus. U
heeft uw kind(eren) verteld om in de elleboog te niezen, handen goed te wassen, niet aan
het gezicht te zitten en afstand te houden. Sommige kinderen speelden nog wel met
vriendjes, anderen helemaal niet. We begrijpen dat kinderen zich afvragen hoe het er straks
op school aan toe gaat. Het is belangrijk dat u dit met hen bespreekt.
Wat vertelt u uw kind?
Vertel dat de juffen en meesters hen gemist hebben en dat ze weer enorm veel zin hebben
om op school les te geven. Dat het - ook nu het misschien wat anders is ingedeeld - gewoon
fijn is om weer met elkaar samen te zijn en dingen te leren. En dat van de minister nog niet
alle kinderen tegelijkertijd naar school mogen. Niet alle vriendjes en vriendinnetjes zijn er.
Je gaat alleen naar je klas, papa of mama mogen niet mee
U als ouder(s) of verzorger(s) mag (mogen) niet mee de school in. Kinderen worden door
maximaal één volwassene gebracht en gehaald. Er zijn bij gebrek aan meerdere in- en
uitgangen, mogelijk gespreide breng- en haaltijden. Dit kan per school verschillen.
Hang je jas op de kapstok of over je stoel
Het kan zijn dat uw kind een andere plek heeft gekregen aan de kapstok, dit om jassen ruim
uit elkaar te hangen. Het kan ook zijn dat ervoor wordt gekozen om de jassen over de stoel
heen te hangen.
Let op je afstand, blijf zoveel mogelijk op je eigen plek
De klas van uw kind is ruimer opgezet. Er staan mogelijk minder tafeltjes en misschien is het
tijdelijk in een ander lokaal. Tussen leerlingen zelf hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te
worden. Toch proberen we het fysieke contact onderling waar het kan, te beperken.
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Steek je vinger op, ga niet naar de juf of meester toe
De juf of meester streeft ernaar om (minimaal) 1,5 meter afstand te houden van de
leerlingen. Ook het ondersteunend personeel, zoals de onderwijsassistenten, stagiaires,
ambulant begeleiders, schoolmaatschappelijk werker, werken op gepaste afstand.
Help elkaar, doe het zelf
De juffen en meesters mogen ook niet dicht bij elkaar komen. Dingen die ze misschien
vroeger samen deden, moeten ze nu op een andere manier doen. Dit betekent ook dat ze
leerlingen meer zelf laten doen, zoals bijvoorbeeld zelf dingen halen of pakken.
Blijf bij je eigen groep, volg je eigen route
Kinderen spelen, ook in de pauze, alleen met kinderen van hun eigen groep. In de gangen
volgen ze de route die voor hen geldt. Zo voorkomen we dat kinderen kris kras door elkaar
gaan lopen.
Ziek? Dan naar huis!!!
Als een kind ziek wordt op school, haalt de ouder of verzorger het kind meteen op. Er wordt
geen enkel risico genomen. Is het kind thuis ziek geworden, dan komt het niet naar school.
Laat het kind uitzieken. Pas bij 24 uur klachtenvrij, zien we uw kind graag weer terug.
Geen uitjes en vieringen
De komende periode zijn er geen groepsuitjes als schoolreisjes of excursies en vervallen alle
vieringen tot aan de zomervakantie.
Focus op hygiëne
De schoolteams dragen samen de zorg en verantwoordelijkheid voor de hygiëne door het
inzetten van middelen als desinfecterende handspray, zeeppompjes, papieren doekjes en
oppervlaktesprays. De scholen worden daarnaast dagelijks intensief door een professioneel
bedrijf schoongemaakt.
Voldoende leerkrachten
Net als voor u, is het ook voor onze leerkrachten spannend hoe deze nieuwe manier van
onderwijs in de praktijk vorm krijgt. Voor sommigen van hen is het door hun eigen
gezondheid of die van hun naaste niet verstandig om nu voor de klas te staan. Dit kan
betekenen dat in voorkomende gevallen mogelijk (noodgedwongen) weer op meerdere
dagen moet worden overgegaan op onderwijs op afstand.
Samen met u
Net als bij het vormgeven van thuisonderwijs hebben we bij deze nieuwe fase de input van
ouders nodig. Zo wordt op elke school de MR (medezeggenschapsraad) betrokken bij de
totstandkoming van dit nieuwe beleid. We vinden het belangrijk om samen met u te blijven
optrekken. Uiteraard blijft het van belang dat u uw kind(eren) blijft begeleiden bij
schoolwerk dat thuis moet worden gedaan.
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Nadere informatie van uw eigen school
Van uw school ontvangt u begin volgende week nadere informatie over de periode vanaf 11
mei. Deel dit met uw kinderen, zodat zij weten met welke vriendjes en vriendinnetjes zij de
komende tijd les hebben. Iets leuks om naar uit te kijken!
We hopen dat u met alle informatie over deze nieuwe fase uit de voeten kunt en zien ernaar
uit om u en uw kinderen weer op school te mogen begroeten (al is het op afstand)!
Met warme groet,
mede namens de schooldirecteuren van OBASE,
drs. E. (Ewald) de Keijzer
directeur-bestuurder OBASE
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