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Tilburg, 4 februari 2021
Beste ouders/verzorgers,

Wij gaan weer open!
De regering heeft besloten dat alle basisscholen aankomende week, vanaf 8 februari, weer in zijn
geheel opengaan. Net als de meeste van u vinden wij dat fijn en tegelijkertijd spannend. Inmiddels
zijn de aangescherpte richtlijnen bekend. In deze brief leest u hoe wij op een verantwoorde wijze
de deuren weer openen. Veel maatregelen zijn hetzelfde als na de vorige schoolsluiting.
Na de vorige lockdown hebben we het samen ouders en kinderen goed opgepakt, dat gaan we nu
ook weer doen.

Belangrijkste afspraken schoolopening naar aanleiding van de richtlijnen van de overheid:














Alle leerlingen gaan weer volledig naar school, dat is de verplichte richtlijn vanuit de overheid
Ouders komen in principe niet in de school.
Kinderen komen in hun eigen lokaal naar binnen als dat mogelijk is. Voor de andere groepen
geldt:
Groep 7-8 via de zijdeur bij de bso
Groep 5-6 Luke via de zijdeur bij de trap
Groep 3-4 Richard-Chemène via hoofdingang
Groep 3-4 Mylene-Annemiek via de taaltuin
Ouders zijn zo kort als nodig op onze speelplaats. Ouders worden verzocht een mondkapje te
dragen.
Kinderen en teamleden hoeven in onze school geen mondkapje te dragen. Professionals en
kinderen die dit zelf willen, mogen dit natuurlijk wel.
Op school houden we de verschillende groepen zoveel mogelijk gescheiden. Leren vindt
plaats in het eigen lokaal.
Kinderen hoeven geen afstand van elkaar te houden. Leerkrachten zijn alert op afstand
naar kinderen. Maar we zijn hierin ook realistisch.
We zijn fanatiek met handen wassen en scherp op hygiëne.
In alle groepen ventileren we voldoende.
Kinderen en teamleden met klachten mogen niet naar school en sturen wij consequent naar
huis. Wij realiseren ons dat dit voor opvangproblemen kan zorgen. Toch is dit hoe het zal
moeten gaan... Veiligheid staat voorop!
Verjaardagen mogen gevierd worden op school. Ouders kunnen hierbij niet aanwezig zijn.
Traktaties moeten voorverpakt zijn.
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Hoe zit het met verplichte quarantaine, testen en vaccineren?
De minister is heel helder hierover: zo min mogelijk risico’s.
Het uitgangspunt vanuit het ministerie is om het onderwijs op een verantwoorde en tegelijkertijd zoveel mogelijk maatregelen te nemen om de risico’s van verspreiding in het algemeen zo veel mogelijk tegen te gaan.
Wanneer een leerling (of leerkracht) uit een groep positief getest is, moet de gehele groep voor
minimaal 5 dagen in quarantaine. Iedereen uit de betreffende groep wordt vanaf heden gezien
als ‘nauw contact’. De groep de gehele dag verdelen in subgroepjes is niet haalbaar in onze vorm
van onderwijs. Het zou betekenen dat het groepje de gehele dag op één vast plaats moeten blijven
zitten, niet zelfstandig materiaal uit de kast kan halen en kinderen elkaar niet kunnen helpen. Dit
houdt voor ons in dat we de groep als ‘’één cohort” zien en daardoor bij een eventuele besmetting in zijn totaal in quarantaine moet. Betekent dat meteen dat dan ook broertjes en zusjes/ vaders en moeders in quarantaine moeten? NEE! Alleen de leerlingen uit de betreffende groep
blijven verplicht vijf dagen thuis. Het advies luidt om na 5 dagen uw kind te laten testen. Test uw
kind negatief, dan mag het weer naar school. Ik wil benadrukken dat dit landelijk beleid is en niet
en besluit van ons team of ons schoolbestuur! Het betreft een wettelijk verplichte maatregel. Let
op: De school kan en zal u nooit verplichten om uw kind te laten testen. Dit is een advies.
Testen gebeurt ook nooit óp school! Wij zijn een onderwijsinstelling en verrichten geen medische handelingen. Laat u uw kind niet testen? Dan geldt een thuisquarantaine van 10 dagen. We zullen de komende tijd gaan ervaren hoe werkbaar dit is. Vooralsnog hebben we het afgelopen jaar nog zeer weinig besmettingen gehad op en om onze school. Wanneer we ons allemaal strikt aan de maatregelen houden, blijft dit hopelijk zo en valt het allemaal mee. Over het vaccineren van kinderen gaan wij niet. Zoals ik al schreef bij het testen: wij verrichten nooit medische
handelingen en u bepaalt wat u wel/ niet wenst voor uw kind. Niet wij!

Online-onderwijs én onderwijs op school combineren is niet mogelijk.
In de afgelopen periode hebben we ons onderwijs op afstand verzorgd. We hebben daar een goede modus in gevonden. Nu gaan we weer open en dus óp school het onderwijs verzorgen. Dat is
goed, want op school lukt het leerkrachten beter om maatwerk te leveren en aan te sluiten bij de
onderwijsbehoeften van ieder kind. In de aankomende periode zullen kinderen soms door corona
omstandigheden thuis zijn. Onze leerkrachten kunnen dan online onderwijs en onderwijs op school
niet combineren. Ik hoop dat u daar begrip voor heeft. We zullen zorgen dat kinderen een noodpakketje thuis krijgen waar ze mee kunnen oefenen als ze niet op school kunnen zijn. Instructies
worden alleen op school verzorgd. Wanneer een hele groep in quarantaine moet, inclusief de leerkracht (zonder ziek te zijn), is online onderwijs wel een mogelijkheid. We informeren u uitgebreid
als dit aan de orde is.
We willen u verzoeken de geleend laptops weer mee naar school te geven, aangezien we deze
maandag meteen weer nodig hebben.
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De ontwikkeling van uw kind
In de media is de laatste tijd veel gesproken over leerachterstanden bij kinderen door corona. Wij
denken dat we ondanks thuis-onderwijs goed zicht hebben op de ontwikkeling, mede dankzij grote
inzet van ouders. We zullen de komende tijd goed gaan kijken waar eventueel hiaten zitten en wat
kinderen nodig hebben. We hebben er alle vertrouwen in dat we ons onderwijs daar dusdanig op
af kunnen stemmen zodat de kinderen de leerstof beheersen die past bij hun leeftijd en mogelijkheden. We hebben nog heel wat maanden te gaan. Geen reden tot grote zorgen. Daarnaast zullen
we met groepsvormende activiteiten en aandacht voor het sociaal emotioneel functioneren proberen te zorgen dat de kinderen zich weer fijn voelen op school. Het is daarom goed dat komende
week de portfoliogesprekken plaats vinden, zodat we af kunnen stemmen met u als ouders.

“Carnavals”vrijdag (12-02) en studiedagen
Vrijdag 12 februari zouden we carnaval vieren op school. Carnaval gaat dit jaar niet door. Omdat
we allemaal wel toe zijn aan wat gezelligheid tijdens deze nare periode én we de kinderen (en zij
elkaar) gemist hebben, zullen groepsleerkrachten deze ochtend met hun eigen groep een feestelijk
programma samenstellen. Gericht op welbevinden, groepsgevoel en sociaal emotionele ontwikkeling. Vrijdag zijn kinderen om 12.00u vrij
Op 1 maart is de school dicht omdat Xpect Primair dan een studiedag voor alle 25 Tilburgse
scholen organiseert.
De compensatieweken 29 maart-2 april en 14 juni tot 18 juni krijgen de kinderen gewoon onderwijs, het zijn dus geen vakantieweken. Uitgezonderd de woensdagen 31 maart en 16 juni:
de kinderen zijn dan wèl vrij omdat we met het team dan studiedagen hebben.
Beste ouders, wij beseffen dat we veel van jullie gevraagd hebben en ook de komende tijd zullen
we nog een beroep doen op uw aanpassingsvermogen. We hebben er vertrouwen in dat we dit samen weer tot een goed einde gaan brengen. Wij staan voor openheid en houden van korte lijntjes,
dus wanneer u ergens mee zit of u heeft vragen over het onderwijs, neem contact met ons op. Blijf
niet rondlopen met problemen tav uw kinderen, maar leg het voor. Samen bekijken we hoe we tot
een oplossing kunnen komen.
Dank alvast voor uw betrokkenheid en medewerking. Tevens een woord van dank aan de medezeggenschapsraad, die in samenspraak met ons deze richtlijnen heeft opgesteld. Dankjewel!
Mede namens het team,
Bas Evers en Conny Rijnen

