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HOE ZIET DIT ER UIT IN DE
PRAKTIJK?

WEER NAAR SCHOOL
BERICHT NAMENS DE DIRECTEUR

Beste ouders/verzorgers,

 

Daar was dan het langverwachte bericht, afgelopen dinsdag 21

april werd door de Rijksoverheid aangekondigd dat de basisscholen

weer de deuren mogen openen. Dit natuurlijk wel met een aantal

maatregelen, zodat er sprake is van een gefaseerde heropening

van de school. In deze editie van de Jenapraat neem ik u mee in

het plan voor de komende periode. Hoe ziet het naar school eruit

vanaf maandag 11 mei? Welke keuzes heeft de school gemaakt? En

wat betekent dit voor uw kind? Ik hoop u hier in deze nieuwsbrief

voldoende informatie over te kunnen geven, maar zal u ook in de

meivakantie nog verder informeren.

 

Het team is erg blij dat we de kinderen weer 'echt' mogen zien.

Tegelijkertijd beseffen we dat de nieuwe situatie vanaf 11 mei veel

van de kinderen, de ouders/verzorgers en onszelf zal vragen. Ook

deze situatie is voor iedereen uniek en zal een behoorlijke

flexibiliteit van eenieder vragen.

 

In het opstellen van het plan voor het heropenen van de school zijn

wij niet over één nacht ijs gegaan. We hebben met elkaar de tijd

genomen om allerlei organisatorische en onderwijsinhoudelijke

aspecten met elkaar te bespreken en te overwegen. Hierin hebben

wij gebruik gemaakt van diverse adviezen van overkoepelende

organisaties en hebben wij in nauw contact gestaan met onze

scholengroep SKO. Ook de medezeggenschapsraad (MR) van onze

school, waarin ouders en stamgroepleiders vertegenwoordigd zijn,

hebben met ons meegekeken en ons voorzien van passende

adviezen. Dit alles mondt uit in het plan van aanpak dat ik nu met u

deel. 

 

Andy Vos

Directeur
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ONDERWIJS VANAF 11 MEI 2020

Het streven is om 100% van de kinderen naar school te laten

gaan, waarbij het aantal kinderen dat per dag op school is

ongeveer de helft is van het totale aantal kinderen in de

stamgroep én op school. We houden ons aan de richtlijn om

zo min mogelijk verplaatsingsbeweging te creëren, waar-

door wij ervoor kiezen om te werken met een A-groep en

een B-groep. Deze zijn op wisselende dagen op school. We

zullen werken met een continurooster, waarbij de kinderen

allemaal op school overblijven. 

UPDATE
 

Extra editie Jenapraat van Jenaplanschool St. Franciscus

 

Ook ontstaat er op deze wijze ruimte voor feedback,

reflectie en voorbereiding van de komende tijd. Wij zullen

als team ook de komende weken telkens flexibel schakelen

wanneer er vanuit de Rijksoverheid nieuwe maatregelen

volgen, de woensdag geeft ruimte om hier inhoud aan te

geven. 

INDELING LESGROEPEN

Of uw kind(eren) in GROEP A of GROEP B is geplaatst laat

ik u in de meivakantie weten. U kunt zich voorstellen dat

deze verdeling een behoorlijke operatie is. Ons eerste

uitgangspunt is dat broertjes/zusjes op dezelfde dagen

naar school gaan, zodat u als ouder/verzorger de ruimte

krijgt om op de andere dagen eventueel weer uw eigen

werkzaamheden/afspraken verder op te pakken. Daarnaast

wordt er gekeken naar de hoeveelheid noodopvang die op

dagen moet worden geboden, zodat er sprake blijft van een

zo evenwichtig mogelijke verdeling. Helaas kunnen wij u niet

om uw voorkeuren vragen, dit zou de puzzel te complex

maken. Wij rekenen hierin op uw begrip. 

PLAN VAN AANPAK

Elke stamgroep zal worden verdeeld

in twee groepen. Het aantal lesdagen

in de week zal worden verdeeld.

 

Lesdagen

Groep A zal elke maandag & donderdag op school

aanwezig zijn voor het volgen van onderwijs. 

Groep B zal elke dinsdag & vrijdag op school aanwezig zijn

voor het volgen van onderwijs.

Op de dagen dat uw kind niet op school aanwezig is zal het

gebruik blijven maken van het aanbod thuisonderwijs.

Hierbij is het uitgangspunt dat de instructie en uitleg

plaatsvindt op school, een deel van de verwerking en

zelfstandige taken kan als thuisonderwijs thuis plaatsvinden. 

 

Woensdagen
Op de woensdag gaan de kinderen van groep 1 t/m 7 niet

naar school. Op deze dag is er wel noodopvang mogelijk.

De woensdagen zullen wel worden ingevuld door de

kinderen van groep 8, van 8.30 tot 11.00 uur. Deze kinderen

zijn ook ingedeeld in de A-groep of B-groep, maar krijgen

op de woensdag extra tijd om te besteden aan groep 8-

activiteiten als de musical en het thema Lentekriebels. 

 

Het uitzonderen van de woensdag is een heel bewuste

keuze. We hebben te maken met enkele collega's die of

behoren tot één van de risicogroepen of bezig zijn met een

re-integratie traject na ziekte. Door de woensdag als

margedag te gebruiken, kunnen we de werkdagen van

andere collega's inzetten om op de andere dagen groepen

te draaien. Daarnaast creëren we ruimte om ook eventuele

toekomstige uitval van stamgroepleiders vanwege Corona

gerelateerde klachten op te vangen. Op deze wijze

proberen wij zoveel mogelijk continuïteit in het onderwijs te

blijven bieden. De woensdag geeft daarnaast ruimte aan

de stamgroepleiders om het thuisonderwijs, dat naast het

onderwijs op school door blijft gaan, te blijven monitoren.

LESTIJDEN

Vanaf 11 mei zullen wij op de lesdagen (maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdag) andere lestijden hanteren, namelijk

een continurooster. Hierdoor kunnen de stamgroepleiders

zelf met de kinderen overblijven, waardoor we de

verplaatsingsbeweging van volwassen minimaliseren. Er is

op deze dagen immers geen TSO-kracht nodig. Dit is het

advies dat er vanuit de Rijksoverheid is verstrekt; beperk de

verplaatsingsbeweging zoveel als mogelijk. Dit betekent dat

ALLE KINDEREN op hun lesdag zullen overblijven. Geef uw

kind dan oook naast een pauzehap (gelieve fruit en

groenten) een lunchpakketje mee. Vanwege de veiligheid

zullen wij niet alle kinderen tegelijk op school kunnen

ontvangen bij de start van de schooltijd. Wij zullen daarom

werken met tijdsvakken. Zie de visual hieronder.
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Bij het wegbrengen en ophalen van kinderen werken wij

vanwege de veiligheid met tijdvakken. De schooltijden zijn

voor de volgende stamgroepen als volgt:

 

8.15 uur - 13.45 uur    Vlinders, Fazanten & Dassen

8.25 uur - 13.55 uur   Honingbijen, Mussen & Herten

8.35 uur - 14.05 uur   Kukeluusjes, Duiven & Vossen

 

Heeft u kinderen in meerdere groepen, dan verwachten wij

niet van u dat u elk kind op een verschillend tijdstip brengt. 

UPDATE
 

Extra editie Jenapraat van Jenaplanschool St. Franciscus

 

Wij vragen alle ouders 's ochtends hun kind(eren) bij het hek

af te zetten en hierbij de 1,5 meter afstand tot andere

ouders/verzorgers te bewaken. De kinderen lopen

zelfstandig het plein op en worden hier ontvangen door de

stamgroepleiders. De onderbouw verzamelt op het grote

plein, in de gekleurde vakken, en loopt vervolgens met de

stamgroepleider via de onderbouwingang de school in. De

middenbouw verzamelt op het middenbouwplein aan de

zijkant van de school en zal via de middenbouwingang met

de stamgroepleider naar binnen gaan. De bovenbouw

verzamelt op het grote plein bij de hoofdingang en loopt

met de stamgroepleider naar binnen. Wij vragen u om

kinderen, indien mogelijk, zoveel mogelijk zelfstandig op

school te laten komen. Over een andere kiss & ride plek (nu

zoomweg) wordt nog nagedacht.

 

Ophalen 's middags
Bij het uitgaan van de school, in de verschillende

tijdsblokken, vragen we u om buiten het hek te blijven

wachten. Kinderen zullen via de eigen ingang de school

verlaten en u opzoeken buiten het hek. Denkt u hierbij aan

het nemen van 1,5 meter afstand tot andere volwassenen. Er

is een uitzondering voor de onderbouwouders. Zij kunnen

hun kind(eren) zoals gebruikelijk ophalen in het gekleurde

vak op het schoolplein. De stamgroepleider zal echter wel

afstand moeten houden.

 

Wij verzoeken u allen om na het wegbrengen & ophalen

direct naar huis te vertrekken. Dit om de ruimte om het

schoolplein vrij te houden voor ouders/verzorgers van

kinderen die later moeten worden gebracht of gehaald.

U mag dan al uw kinderen op het

eerste tijdstip op school laten

komen. Rond het ophalen en weg-

brengen zijn diverse andere maat-

regelenen genomen, vanwege het

waarborgen van de veiligheid.

 

Wegbrengen 's ochtends

OUDERS/VERZORGERS & SCHOOL

Normaal gesproken verwelkomen wij u heel graag in onze

school, omdat we het belangrijk vinden dat u als

ouders/verzorgers betrokken kunt blijven. De maatregelen

nu dwingen ons er echter toe om ervoor te kiezen dat

ouders/verzorgers niet in de school zullen komen. Hiermee

proberen wij het aantal volwassenen in de school te

beperken en ten allen tijde te zorgen voor de onderlinge 1,5

meter afstand tussen volwassenen en volwassene en kind.

Over eventuele uitzonderingen op deze regel zal de

directeur oordelen. Wij maken in de komende periode geen

gebruik van de ouderhulp in de groepen, de luizenpluis en

de TSO. 

PAUZES

We kiezen er voor om de pauzetijden van de verschillende

bouwen (onderbouw, middenbouw, bovenbouw) te verdelen,

zodat niet de gehele school op één moment buiten zal zijn.

Het eten/drinken zal plaatsvinden in de eigen groep. Wilt u

zo vriendelijk zijn om uw kind een gezond tussendoortje voor

de ochtend mee te geven en een gezond lunch? Het

schoolfruitprogramma is vanwege Corona stopgezet. Wij

zien uw kind dan ook graag met eigen fruit/groenten op

school. Onze gruitdagen zijn de komende periode:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. We verzoeken

zoveel mogelijk te denken aan bakjes, bekers e.d. die door

uw kind zelf te openen zijn. Zo kunnen wij als

stamgroepleider de 1,5 meter afstand tot uw kind het best

bewaren. 

OPHALEN & WEGBRENGEN

Traktaties
De invulling van eventuele

verjaardagen van kinderen

zal anders verlopen. Wij

zullen traktaties vanwege

hygiëne op dit moment niet

toe kunnen staan. Natuurlijk

zal er in de stamgroep wel

aandacht zijn voor het

jarige kind.
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THUISWERK VANAF 11 MEI

Vanaf 11 mei zal een deel van het onderwijs weer op school

kunnen plaatsvinden. Onze eerste focus op het wel-

bevinden, de sociale ontwikkeling en de groepsvorming.

Direct daarna ligt onze focus op het aanbieden van

instructie en verwerking op de cruciale leergebieden;

rekenen, taal, spelling, (begrijpend) lezen. Op school vinden

vanaf dan de instructies plaats, hierdoor zullen wij stoppen

met het verstrekken van instructiefilmpjes. In de onderbouw

zal de focus natuurlijk liggen op ontwikkeling door o.a. spel.

 

Op de dagen dat uw kind niet op school is zal, volgens de

Rijksoverheid, het thuisonderwijs moeten blijven doorlopen. 

Het thuiswerk zal worden ingericht met veelal zelfstandige

verwerking van de aangeboden leerdoelen in de groep.

Hierbij zal Gynzy nog steeds een belangrijk deel van

uitmaken. De onderbouw zal lessuggesties blijven

verstrekken. 

UPDATE
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GEEN KNUFFELS EN
SPEELGOED MEE

We vragen u nadrukkelijk geen

speelgoed, knuffels en dergelijke

mee te geven naar school. Dit in

het kader van de hygiëne. 

De woensdag noemen we

'Wereldoriëntatie-Woensdag'.

Wereldoriëntatie is immers

het hart van ons onderwijs.

We zullen de kinderen op

school weer meenemen in

een thema/project en hier

vervolgens in het thuiswerk een verwerkingsopdracht aan

verbinden. Hierbij kunt u denken aan het kijken van een

klokhuisfilmpje met kijkvragen, het maken van een werkstuk/

muurkrant of een andere opdracht passend bij het thema.

Natuurlijk zullen we ook op woensdag opdrachten blijven

aanbieden, gericht op de cruciale leergebieden.

 

De stamgroepleiders zullen door het weer terugkomen op

school minder tijd kunnen besteden aan het beantwoorden

van vragen en het geven van feedback. Deze tijd zal er wel

zijn in de groepen, maar minder in het thuiswerk. Na

schooltijd zullen vragen natuurlijk beantwoord kunnen

worden, via Parro. Kinderen mogen hun vragen over het

thuiswerk op de lesdagen gewoon aan de juf of meester

stellen. Heeft u zelf behoefte aan contact met de

stamgroepleider, bespreek dit dan via Parro. 

HYGIËNE AFSPRAKEN

We volgen de richtlijnen van het RIVM, dat wil zeggen:

- Kinderen wassen hun handen na binnenkomst en voor

vertrek, na toiletbezoek en worden regelmatig er op

gewezen dat er ook tijdens de schooltijden extra handen

moeten worden gewassen. Volwassenen doen dit natuurlijk

ook.

- We gebruiken zeep en papieren handdoekjes.

- Niezen en hoesten in de elleboog.

- Niet aan je gezicht zitten.

- We schudden geen handen en begroeten elkaar zonder

aanraken.

- We bewaren zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand tussen

kind en volwassene, tussen de kinderen is dit volgens het

RIVM niet nodig.

- We nemen in de school de tafels en stoelen af met

oppervlaktespray en hebben extra aandacht voor de

hygiëne in de school (o.a. deurklinken en toiletten). 

- Gebruiksmaterialen als devices nemen we af met een

hygiënisch doekje.

- We ventileren de lokalen. 

- We geven de kinderen in de middenbouw en bovenbouw

een eigen setje schrijfmateriaal (indien ze dit niet al

hebben), zij nemen hun eigen etui mee naar school. 

GELEENDE DEVICES

Enkele kinderen hebben een laptop, Chromebook of

Ipad van de school geleend voor het thuisonderwijs.

Deze hebben wij weer nodig op school. Graag deze

devices inleveren op het eerste moment dat het kind

weer op school is, bij meester Andy. We controleren

of het device zich in goede staat bevindt. Zo niet,

dan nemen wij contact op met u. 

SCHOOLMATERIALEN WEER TERUG

De afgelopen weken heeft uw kind diverse schoolmaterialen

thuis gehad. Denkt u hierbij aan werkboeken e.d. Wilt u zo

vriendelijk zijn deze op de eerste dag dat uw kind weer

naar school komt mee terug te geven. Via Parro zullen de

stamgroepleiders van de groepen u hier ook over

informeren. Leesboeken mogen eventueel nog een tijdje

thuis worden gehouden, tot het boek uit is natuurlijk.
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NOODOPVANG OP SCHOOL

Ook  de komende tijd zullen wij op school noodopvang

aanbieden aan kinderen van ouders/verzorgers die

werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen. Wij doen

echter ook een beroep op u. Bent u zelf in de gelegenheid

om op een bepaalde manier de noodopvang te organiseren,

dan hopen wij dat u hier eerst gebruik van maakt. Het

aantal ouders/verzorgers dat noodopvang nodig heeft zal

toenemen, maar tegelijkertijd moeten wij als school gaan

bewaken dat we niet teveel kinderen (richtlijn RIVM) op

school gaan krijgen. De noodopvang in school zal

beschikbaar zijn voor kinderen vanaf 4 jaar (voor kinderen

van de Boomhut zal u helaas zelf bij Prokino informatie

moeten inwinnen). We bieden noodopvang aan gedurende

de schooltijden (zie continurooster). 

 

Mocht u het niet zelf geregeld krijgen of meer informatie

willen, neemt u dan UITERLIJK MAANDAG 27 APRIL contact

op met Andy Vos via a.vos@franciscus-nunspeet.nl. Samen

bekijken wij de mogelijkheden voor de noodopvang. Na

invulling van de noodopvang kunnen wij pas de definitieve

indeling van de lesgroepen met ouders/verzorgers delen.

UPDATE
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OPVANG NA SCHOOL

Wanneer uw kind normaal gesproken gebruikt maakt van

voorschoolse- en of buitenschoolse opvang buiten onze

school, dan verzoeken wij u zelf contact te leggen met de

betreffende organisatie, bijvoorbeeld over het afstemmen

van de opvangtijden. 

 

Maakt uw kind gebruik van de BSO de Schaapskooi (op

maandagen) dan kunt u contact opnemen met Sigrid Loos;

s.loos@franciscus-nunspeet.nl. 

NOODOPVANG 24/7 GEMEENTE

Voor de 24/7 noodopvang, dus ook de noodopvang na

schooltijd, voert de gemeente Nunspeet de regie. Hiervoor

dient u zelf contact op te nemen met Stichting Kindcentrum

Nunspeet (SKN) via 0341-261520 of 0341-250551 (e-mail:

info@kindcentrumnunspeet.nl). Zij zullen met u naar de

mogelijkheden kijken.

KORTOM,
Noodopvang nodig, dan uiterlijk 27
april contact met Andy Vos via e-

mail!

 

Definitieve lesgroep indeling zullen

we per Parro/e-mail delen op 28
april.
 

We starten op maandag 11 mei 2020
met lesgroep A en op dinsdag 12
mei 2020 met lesgroep B.

 

Continurooster en start/eind in

tijdvakken.

 

Thuiswerk wordt voortgezet op de

'niet-lesdagen'. 

 

Woensdagen zijn lesochtenden voor

groep 8 en is er thuisonderwijs voor

groep 1 t/m 7.

 

Ouders/verzorgers kunnen helaas

voorlopig niet in de school komen.

 

Ophalen en wegbrengen niet op

het plein, maar buiten het hek. Denk

aan 1,5 meter afstand. (Uitzondering

ophalen onderbouw).

OVERIGE VRAGEN

Voor overige vragen m.b.t. het weer naar school gaan kunt

u mailen naar Andy Vos, a.vos@franciscus-nunspeet.nl. Op

28 april 2020 zal er nog extra informatie m.b.t. het weer

naar school gaan worden gedeeld met alle ouders/

verzorgers.
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