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Havelte, 24-4-2020 

 

Beste ouders / verzorgers,  

 

Dank je wel ! 

Vanaf 16 maart waren de scholen gesloten vanwege de uitbraak van Corona. Hartelijk dank 

voor de intensieve medewerking aan het verzorgen van zo goed mogelijk onderwijs. Ook 

dank voor de vele complimenten, tips en tops. Creatief omdenken was vaak noodzakelijk, 

maar het bracht ook veel goeds! 

 

‘Achterstand’ of ‘Anders-stand’ 

Hebben ze nu een achterstand in het leren opgelopen? Ik heb het idee, dat we in een korte 

periode ongelooflijk veel geleerd hebben.  We hebben geleerd; 

- creatief te leren via online lessen, zelfstandig te werken en samen te werken, 

- dat onze ouders ook best goede juffen / meesters kunnen zijn, 

- van moeder Natuur wat er eigenlijk echt belangrijk is in het leven; levenslessen,  

- dat de mensen om ons heen en die alledaagse, gewone dingen heel belangrijk zijn,   

- dat het naar school gaan zo vervelend nog niet is en samen sterk te zijn! 

Het was een Anders-stand, maar of dat nu Achterstand is…..?    

 

Afwegingen voor de organisatie op school vanaf 11 mei 

De kinderen mogen op 11 mei weer voor 50 % naar school. Vanuit de P.O. raad (Primair 

Onderwijs) hebben we een protocol gekregen waarin de richtlijnen van het RIVM uitgewerkt 

zijn voor de komende periode.  Daarmee hebben we gepuzzeld en zijn we tot deze 

afwegingen gekomen: 

- We willen een brug vormen van volledig goed ‘onderwijs op afstand’ naar t.z.t. 

volledig goed ‘onderwijs op school’ met gebruik van digitale online kansen. 

- We willen ouders zoveel mogelijk ontlasten in werkdruk, zodat er meer ruimte 

ontstaat voor eigen werkzaamheden; broertjes en/of zusjes 

op gelijke dagen naar school. 

- We gaan uit van hele dagen onderwijs om zo min mogelijk 

verplaatsingsbewegingen van kinderen en ouders te creëren 

en de aansluiting bij de BSO zo optimaal mogelijk te houden. 

Deze afwegingen zijn in overleg met het Schoolbestuur, het 

Boswikke-team en de Medezeggenschapsraden opgesteld.  
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50% leerlingenaantal        

We hebben de leerlingen verdeeld in twee helften (cohorten). Van alle groepen is de helft 

gelijke tijd op school aanwezig. Hiermee houden we rekening met broertjes / zusjes op 

gelijke dagen naar school. Doordat het noodmaatregelen zijn kunnen we verder geen 

rekening houden met criteria, zoals vriendjes en vriendinnetjes etc. Zie een aparte e-mail 

voor de verdeling van de groepen. De kleuters worden over drie groepen/lokalen verdeeld 

en moeten in hun tas een plastic tas met een set extra kleren meenemen naar school. Er 

kunnen enkele verschuivingen plaatsvinden in de leerkrachten die de groepen bezetten.  

50 % onderwijstijd  

De kinderen mogen de helft van de onderwijstijd op school zijn. Dus groep X op maandag, 

groep IJ op dinsdag en zo verder in herhaling. Zie data bij de indelingen. 

Voor de kinderen, die op school zijn: 

- er zijn normale schooltijden van 8.30 uur tot 14.00 uur. Van 8.30 uur tot 9.00 uur een 

groepsactiviteit, dan vanaf 9.00 uur instructies en verwerking, tussendoor gespreide 

pauzes. Vanaf 12.00 uur eten en dan 's middags ruimte voor creatieve vakken, 

buitenspel en sociaal- emotionele activiteiten.  Eventueel daarna BSO. 

Voor de kinderen, die thuis zijn: 

- Precies zoals ze nu gewend zijn; starten om 9.00 uur de digitale online lessen. Na 

12.00 uur krijgen de kinderen op school ‘vrijere vakken’ aangeboden en de kinderen 

thuis hebben dan gewoon vrij. Op deze wijze vormen we een brug van volledig 

‘onderwijs op afstand’ naar t.z.t. ‘volledig onderwijs op school’. De kleuters krijgen 

geen online-lessen in deze periode.  

 

Device 

Dit betekent voor de kinderen van groep 5 t/m 8, dat ze iedere schooldag hun opgeladen 

Chromebook en andere schoolspullen mee naar school en terug moeten nemen. Voor de 

andere groepen ook het meenemen van boeken en schriften. Hiervoor is het nodig, dat de 

kinderen een goede tas hebben. En een andere tas moeten gebruiken voor de lunch-spullen. 

Natuurlijk kunnen we rekenen op jullie verantwoordelijkheid om de kinderen te wijzen op  

zuinig om te gaan met de schoolspullen. 

 

RIVM regels en uitwerkingen hiervan  

- Er mogen geen ouders in de school of op het plein komen. We 

verwachten de kinderen dicht bij 8.30 uur op school, zeker niet later.  

- Bij het brengen verwachten wij, dat er gebruik wordt gemaakt van een 

éénrichtingsroute; ingang bij de fietsenstalling en uitgang bij het hok met de 

containers. De kinderen vertrekken van hieruit allemaal  zelfstandig naar school. 

Groep 8 neemt de ingang van de gymzaal, groepen 6 en 7 de normale ingang vanaf 

het plein, groep 5 de deur van het lokaal, groep 4 de GGD ingang, de groepen 3 de 

ingang onderbouw en de kleuters gaan naar de leerkracht op het plein.  

- Bij het ophalen van de kinderen van school is het de bedoeling, dat alle ouders op de 

parkeerplaats blijven. De leerkrachten gaan met alle kinderen naar de parkeerplaats 

en van hieruit vertrekken de kinderen. Goed uitkijken dus bij het wegrijden. 
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- Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Tussen leerling 

en leerkracht wel. Hierdoor zullen ook de instructies op school anders verlopen dan 

normaal. Bij de kleuters zal de 1,5 m. afstand tot de leerkracht zo maximaal als 

mogelijk zijn. 

- Er worden hygiëne maatregelen genomen; allemaal handen wassen en verder 

gebruiken we desinfecterende handgel, zeeppompjes en oppervlaktesprays in de 

lokalen en toiletten. Veelgebruikte materialen, leermiddelen, etc. worden met 

regelmaat ontsmet. En er is dagelijks een intensieve schoonmaak. 

- Noodopvang; op de dagen, dat de eigen lesgroep niet op school aanwezig is, worden 

ze geplaatst in een oppasgroepje. De cohorten mogen niet wijzigen. 

- Leerkrachten zijn voor en na schooltijd alleen telefonisch of per email bereikbaar.  

- We organiseren gescheiden pauzes.  

- Gymspullen zijn niet nodig. We organiseren de beweegactiviteiten vooral buiten. 

- Voor jarige kinderen gaan we wel zingen, maar er wordt niet getrakteerd.  

- Groepsactiviteiten, zoals schoolreisjes, excursies gaan (nog) niet door.  

- Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek 

onderwijs in overleg met Rita. Dit telt ook als er gezinsleden tot een risicogroep 

behoren. Deze leerlingen kunnen natuurlijk wel digitaal de lessen volgen. 

- Thuisblijfregels voor leerlingen en leerkrachten volgens het RIVM:  

Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts. 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. 

- De geplande studiedag op 20 mei wordt een lesdag. Deze studiedag wordt verplaatst.  

Tot hoe lang 

Dat weten we niet. Dat moet de praktijk ons leren. We gaan in ieder geval weer proberen 

om ook in deze periode samen met elkaar goed onderwijs te verzorgen vanuit kansen en 

mogelijkheden!   

 

Oudervragenlijst 

Daarnaast wil ik nogmaals iedereen vragen om de vragenlijst in te vullen, die ieder gezin in 

een e-mail op maandag 20 april heeft gekregen. Alvast dank voor het invullen! 

 

Vragen / opmerkingen  

We hopen hiermee duidelijke informatie gegeven te hebben.  Voor vragen of opmerkingen 

weten jullie ons te vinden. 

We verheugen ons er enorm op de kinderen weer live op school te zien!  

Ook fijn om dit voor de meivakantie te weten. 

 

Hartelijke groet, 

Namens het Boswikke-team en de Medezeggenschapsraad van beide scholen, 

Rita Lorkeers, directie OBS De Bosrank en OBS De Veldwikke. 

Telefoonnummer: 06 18068613 en E-mailadres: r.lorkeers@talentwesterveld.nl 
 


