Hoogeveen, 24 april 2020
Betreft: herstart obs Apollo vanaf meivakantie

Aan de ouders / verzorgers van de kinderen op obs Apollo,
Wij hebben afgelopen dinsdag te horen gekregen dat de scholen weer mogen starten met fysiek
onderwijs. Heel erg fijn! De afgelopen dagen zijn wij veel in overleg geweest om af te stemmen hoe
wij dat gaan doen. Ook is er contact geweest met onze MR en deze heeft ingestemd met het
volgende scenario. De adviezen en richtlijnen zijn beschreven in een protocol, het voorbeeld van de
PO raad hebben wij gevolgd.
Scenario obs Apollo:
Wij verdelen alle groepen in een A-groep en een B-groep. Zo geven wij les aan kleine groepen. De
groepen ( cohorten) blijven deze periode gelijk.
De groepen komen om de dag naar school en krijgen de gehele dag les. Groep A komt op maandag
op school, groep B komt op dinsdag op school. Zie schema:
Week nummer:
Week 20

Week 21

Datum:
Maandag 11 mei
Dinsdag 12 mei
Woensdag 13 mei
Donderdag 14 mei
Vrijdag 15 mei
Maandag 18 mei
Dinsdag 19 mei
Woensdag 20 mei
Donderdag 21 mei
Vrijdag 22 mei

Op school:
Groep A
Groep B
Groep A
Groep B
Groep A
Groep B
Groep A
Groep B
Hemelvaart; kinderen vrij
Kinderen vrij

Bij het maken van de groepen is ervoor gekozen op kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dag naar
school te laten komen.
De leerlingen komen de ene dag op school en werken de andere dag thuis. Thuis werken gaat net als
voorgaande periode. Tijdens een schooldag krijgen de kinderen les van de leerkracht. Er wordt veel
aandacht besteed aan het welbevinden van de kinderen. Hoe gaat het met de leerlingen? Hoe
hebben zij deze periode beleefd? Daarnaast werken wij aan de basisvaardigheden; rekenen, taal,
spelling en lezen. Er wordt ook uitleg gegeven over lesstof wat de kinderen thuis kunnen maken.
Wekelijks (op maandag) blijven wij u informeren over de stand van zaken. In week 22 zullen wij
communiceren over het vervolg na Hemelvaart.
Het volledige protocol van obs Apollo staat op onze website.
Wanneer u nog vragen heeft, stuur gerust een mail naar de leerkracht of naar: obsapollo@bijeenhoogeveen.nl
Met vriendelijke groet,
Nicolet ten Kate, directeur obs Apollo

Belangrijk voor u om te weten:
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe:
Thuisblijf regels – gezondheid
leerlingen

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
•
Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis.
•
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld
van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de
school).
•
Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen
worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s)
in overleg met de school).

Zoals u weet mogen volgen alle scholen de richtlijnen vanuit het RIVM qua hygiëne en
voorzorgsmaatregelen. In de meivakantie krijgen wij daarvoor de materialen. In de meivakantie
worden alle lokalen ( ook vloeren) en gangen nog extra schoongemaakt.
Hygiënemaatregelen

Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM
zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:
Op iedere school en in ieder klaslokaal:
• Desinfecterende handgel.
• Zeeppompje.
• Papieren handdoekjes.
• Oppervlaktesprays.

Wat betekent dit scenario nou concreet voor de kinderen en u?
Binnenkomst en looproutes
door school

Op de aangewezen plekken kunnen leerlingen afscheid van ouder(s)/verzorger(s)
nemen voordat zij de school betreden. Ouders komen tot de palen van de patio.
De leerkrachten staan buiten om halen en brengen in goede banen te leiden.
Brengen en ophalen gebeurt tijdens een ruimere inloop en na schooltijd.
Inloop 8.15 – 8.30 uur:
Groep 1/2 en groep 3 door deur in patio
Groep 4 en schakelklas via hoofdingang
Inloop 8.30 – 8.45 uur:
Groep 5 en 6 via hoofdingang
Groep 7 en 8 via nooduitgang
Na schooltijd:
13.50 – 14.00 uur groep 5-8
14.00 uur 14.10 uur groep 1-4 ( en schakelklas)
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
•
Ouders/verzorgers komen niet in de school.
•
Leerlingen worden door maximaal één volwassene opgehaald.
•
Scholen zorgen ervoor dat er gespreide breng- en haaltijden worden
ingesteld indien niet elk lokaal eigen ingang van buiten naar binnen heeft.

Consequenties voor les op
afstand

Fysiek onderwijs ( = focus) wordt zoveel mogelijk aangevuld met een vorm van
onderwijs op afstand. Scholen zorgen tenminste voor
verwerkingsmateriaal/oefenstof op de dagen dat leerlingen niet op school
komen.
De vorm van afstandsonderwijs geeft de school vorm binnen de
mogelijkheden, geen school wordt voor het onmogelijke gehouden en houdt
rekening met de belastbaarheid van het onderwijspersoneel.
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:
•
Voor de dagen dat leerlingen niet op school zijn, hebben de leerlingen
via een weektaak opdrachten te verwerken. Dit kan deels digitaal en
deels via werkboeken. De woensdag hebben de leerlingen geen les en
krijgen zij extra opdrachten.
•
Leerlingen die geen device thuis hebben, houden het Chromebook van
school thuis. Deze wordt thuis gebruikt wanneer de kinderen
verwerkingsopdrachten moeten maken. ( ten minste tot 21 mei 2020)
•
Op school wordt gebruik gemaakt van de tablets.
•
Wanneer blijkt dat er een tekort aan devices is op school om digitaal te
werken, worden de Chromebooks ingeleverd op school. Ouders krijgen
daarvan dan bericht.

Pauzebeleid

De groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft gehandhaafd in de pauze.
Gescheiden van andere groepen.
•
Tassen met de pauze hap hangen aan de stoel.
•
Er worden geen traktaties uitgedeeld
•
Er wordt geen eten of drinken gedeeld
•
Tijdens buitenspel blijven cohorten gehandhaafd
•
We spelen volgens een rooster op het plein

Contact ouders

Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s) (
RIVM richtlijn). Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het plein
tijdens schooltijd.
•
Ouders komen niet op het plein, brengen de kinderen tot de palen van
de patio
•
Er komt wekelijks een nieuwsbrief
•
Ouders kunnen net als nu via mail contact opnemen met de leerkracht
of directie
•
Overleggen met ouders gaan via telefoongesprekken of beeldbellen.

