Theresiaschool routekaart
Naar ‘veilig’ onderwijs

Samen gaan we ervoor: onderwijs op
school.


Wat zijn we blij dat de kinderen weer naar school toe mogen. Het heeft voor ons gevoel te lang
geduurd, maar maandag is het dan zover: alle leerlingen krijgen weer onderwijs op school!



Maandag 8 februari is het weer zover! Na 5 weken afwezigheid is het fijn om iedereen weer te zien
en het lesprogramma weer te kunnen draaien. Iedereen heeft de afgelopen weken hard gewerkt om
het thuisonderwijs goed vorm te geven maar elkaar fysiek weer ontmoeten is altijd beter.



Er is nog veel onduidelijk over de Britse variant van het virus en de besmettelijkheid onder
kinderen. Ook is het nog niet zo dat Nederland het virus helemaal onder controle heeft.
De overheid, de PO-raad, stichting Cadans Primair en het team van de Theresiaschool hebben
daarom heel duidelijke kaders en richtlijnen opgesteld om de veiligheid van al onze leerlingen, de
medewerkers van het Kindcentrum en alle ouders zoveel mogelijk te garanderen.



Dit alles vraagt om enorm veel flexibiliteit van alle betrokkenen. Het gaat van ons allemaal
wederom veel vragen en mogelijk veel onrust geven. We vragen u om met ons mee te blijven
denken en begrip te hebben voor de maatregelen die we moeten treffen. Hierin hebben we alle
vertrouwen, maar we begrijpen het ook dat van tijd tot tijd maatwerk nodig is.

 WETTELIJKE

KADERS:

De overheid heeft de volgende wettelijke kaders bepaald. Hier zullen wij, de school en ouders, ons aan moeten houden.


1) Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten
volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38
graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. Ook als een huisgenoot getest moet worden op corona blijven alle kinderen uit dat gezin
thuis, tot er een negatieve testuitslag is.



2) Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij neusverkoudheid naar school mogen in het geval van chronische verkoudheidsklachten,
astma of hooikoorts. Bij twijfel wordt dit met ouders besproken. Als school twijfelt, kan het zijn dat u gebeld wordt om uw kind te komen
halen.



3) Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand.



4) Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dit proberen we wel zoveel mogelijk, zeker in de
bovenbouw.



5) Hygiënemaatregelen en ventilatie. De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk. Onze school voldoet aan de wettelijke
eisen

Deze regels zijn dit keer veel strenger en we vragen u dan ook om extra alert te zijn op eventuele klachten en uw kind dan thuis te houden.
Mochten de klachten gedurende de dag ontstaan dan nemen we contact met u op om uw kind te komen halen. De regels zijn een stuk strenger en
treffen sneller grote groepen wanneer kinderen met klachten op school zijn (geweest). Daarom zullen wij hier ook extra alert op zijn. Samen met
u kunnen we veel voorkomen. Bij twijfel: bel gerust.

NIEUW in het wettelijke kader is het volgende

Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.

Alle nauwe contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een
kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat.
Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon
laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.
Het is dus niet verplicht om uw kind te laten testen, wel wenselijk.

Op school


We zien de klas als een ‘bubbel’. Binnen deze bubbel zijn we voorzichtig
met contact en hygiëne, maar kinderen blijven kinderen. We zijn voorzichtig,
maar gaan niet uit van het onmogelijke.



Mondkapjes hoeven leerlingen bij ons op school NIET op!



We zullen zoveel mogelijk ons reguliere programma gaan draaien. Hierbij gaan
we wel op zoek naar hoe het ervoor staat met het niveau van de kinderen. Dit
kan ertoe leiden dat we in het begin wat meer herhalen. Het is fijn om weer
met de gehele klas een live les te kunnen doen, daarnaast zal er differentiatie
plaatsvinden.



De pauzes (buiten) worden gepland net zoals voorheen. Bij het buiten zijn
mogen groepen wel gemixt worden.



Er zal uiteraard aandacht zijn voor sociaal emotionele ontwikkeling wanneer
de kinderen terug zijn. Hierbij wordt gedacht aan groepsvorming, maar ook
praten over corona en het thuisonderwijs.

Onderwijsinhoudelijk Theresiaschool
Wat doen we als een klas in quarantaine moet?


Als er een klas in quarantaine moet, vanwege een positieve testuitslag dan zal
de leerkracht van die groep zorgen dat de weektaak online beschikbaar komt.



De eerste dag zal er geen instructie gegeven worden, daarna zullen er online
en analoog opdrachten gegeven worden, zodat het thuisonderwijs weer
doorgang kan vinden.



Het materiaal kan opgehaald worden via een afhaalbalie in de aula (niet door
leerling zelf! Die zit in quarantaine)



Als na 5 dagen de leerkrachten en (een deel van) de leerlingen terug zijn op
school, wordt het lesgeven hervat. De leerlingen die thuisblijven maken
zelfstandig hun werk, er zal geen digitale instructie beschikbaar zijn.



Alle leerkrachten zullen na schooltijd beschikbaar zijn.

Onderwijsinhoudelijk Theresiaschool
Komende weken


De week voor de vakantie duurt tot vrijdag 12 februari 14.15 uur. Daarna
gaan we allemaal lekker genieten van een welverdiende week vakantie!
Vrijdagmiddag 12 februari gaan we een zo gezellig mogelijke
carnavalsactiviteit in de eigen groep vieren.



In deze week zullen alle leerkrachten samen met hun leerlingen veel
activiteiten ondernemen om het groepsgevoel weer terug te vinden.



In het lesprogramma zal veel aandacht zijn voor herhaling en het bekijken
waar iedereen staat in zijn leerontwikkeling. Nieuwe lesstof zullen we zoveel
mogelijk na de vakantie weer oppakken.



We nemen wel toetsen af om goed in kaart te brengen waar we staan met ons
onderwijs en wat er nodig is de komende periode. We willen benadrukken
dat er niet gesproken wordt of gesproken gaat worden over “achterstanden”.



De resultaten van de toetsen gebruiken we om ons lesprogramma voor de
komende maanden goed vorm te kunnen geven. Zo weten we aan welke doelen
we nog moeten werken.



CITO M toetsen voor alle groepen zijn verplaatst naar week 12.

Contact met u als ouder


Helaas mogen ouders nog steeds niet in school komen.
Dit vinden we echt heel erg jammer, maar we staan wel
voor u klaar. Via de telefoon, Parro of teams kunt u altijd
contact met ons opnemen.



Informatie over het verloop en ontwikkeling omtrent de
coronamaatregelen zult u waar nodig via de directie op
Parro ontvangen.



In de volgende dia staan nogmaals de contactgegevens
weergegeven binnen alle rubrieken.

Tel nummer school:
073-5037117

Heeft u vragen…


U kunt altijd bij ons terecht. Om u zo goed mogelijk van dienst
te kunnen zijn treft u hieronder bij wie u het best kan
aankloppen voor vragen/hulp.



Bij de leerkracht: voor vragen over de lesstof, instructie,
leerprogramma, leerontwikkeling, zorgen over uw kind, maar
ook voor het delen van mooie ervaringen.



Bij Bregtje en/of Susanne : voor vragen over de leerling
begeleiding, begeleiding van kinderen met een arrangement en
uiteraard ook hier bij het delen van zorg of mooie ervaringen.
Voor algemene vragen rondom de leerlingenzorg, zorgen over
de gezinssituatie



Bij Ton: bij vragen over de organisatie, vragen van algemene
aard, feedback op het systeem, maar ook voor een luisterend
oor.



Bij Ilse voor vragen over de uitleen van devices en problemen
met inlogcodes (hiervoor werkt zij samen met Simone)

Mailadressen:
Ton: theresiaschool@cadansprimair.nl
Bregtje: b.subelack@cadansprimair.nl
Susanne: s.vanboven@cadansprimair.nl
Ilse: ilse.deleijer@cadansprimair.nl
Simone: s.dejager@cadansprimair.nl

Devices en ander materiaal van school


Op 5 februari zien we graag alle uitgeleende devices
weer terug.



Mochten er beschadigingen zijn horen we het graag en
gaan we op zoek naar een oplossing (dit kan natuurlijk
altijd gebeuren)



Op 8 februari willen we alle devices weer inzetten in
binnen ons onderwijs.

Mailadressen:
Ton: theresiaschool@cadansprimair.nl
Bregtje: b.subelack@cadansprimair.nl
Susanne: s.vanboven@cadansprimair.nl
Ilse: ilse.deleijer@cadansprimair.nl
Simone: s.dejager@cadansprimair.nl

Tot slot


Het wordt een flinke klus de komende tijd. Dit geldt
voor iedereen. Voor ons maar ook voor u als ouder. Alles
wat we doen, doen we in het belang van het kind.
Soms echter ook in het belang van de gezondheid van u
of onze medewerkers.



We staan voor u klaar!



Wij zijn in ieder geval superblij dat de kinderen weer
naar school komen.



Een school MET kinderen leeft!!

