Eelderwolde, 31-3-2022

Betreft: geen onderwijs op afstand meer per 4 april

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Middels deze brief willen we u informeren over de stand van zaken omtrent corona binnen onze
school en hoe we om willen gaan met ons onderwijs op afstand (hybride onderwijs). Corona is niet
weg, we zien echter wel een daling in de besmettingsaantallen in de afgelopen weken onder onze
leerlingen. Daarentegen zien we oplopende cijfers als het gaat om griep en (zware) verkoudheid.
In de afgelopen maanden hebben we getracht om kinderen die thuis zaten wegens corona onderwijs
op afstand te bieden. Kinderen konden dan aanhaken via Teams en/of werden er werkpakketten
samengesteld en uitgedeeld. We vonden dat passend bij de situatie waarin we toen zaten. Nu het
aantal griepgevallen oploopt is het niet goed duidelijk meer welke kinderen wél en niet gebruik
kunnen of mogen maken van onderwijs op afstand. Het realiseren én bieden van kwalitatief
onderwijs op afstand vergt veel van onze leerkrachten. Het positieve is dat kinderen enigszins mee
kunnen doen t.a.v. de lessen als ze thuis zitten. Eén van de minder positieve ervaringen is het feit dat
leerkrachten hun aandacht moeten verdelen over de fysiek aanwezige leerlingen en anderzijds de
leerlingen die online zijn aangehaakt. Hierdoor lukt het niet om onze instructies te geven zoals we
dit graag willen, zowel fysiek als online.
We vinden daarom dat we een knoop moeten doorhakken; we gaan voor kwaliteit van de instructie
tijdens de fysieke lessen. Dit betekent dat we per maandag 4 april geen onderwijs op afstand meer
zullen aanbieden in de vorm die u gewend was. Voor kinderen die thuis zijn door corona of griep
staat er een algemeen dagprogramma klaar in Teams dat passend is voor het leerjaar en waarmee
kinderen zelfstandig kunnen werken, maar er wordt geen instructie meer geboden. Uiteraard zullen
we op het moment dat uw kind weer naar school mag, aansluiten bij zijn/ haar leerbehoeften.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wijzen u tevens op de samenvatting van
onze uitgangspunten en afspraken op onze school m.b.t. corona (zie pagina 2).

Met vriendelijke groet,
mede namens het team en MR,
Anneke Dalmolen en Tjibbe Jan Werksma
Directie obs Ter Borch
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Samenvatting uitgangspunten en afspraken op onze school m.b.t. corona
Brengen en halen
•

•

•
•
•

Leerlingen uit de groepen 1 en 2 gaan nog steeds zelfstandig naar binnen via het
kleuterplein, tenzij ze voor het eerst naar school gaan of jarig zijn. Na schooltijd, bij voorkeur
op een woensdag of vrijdag, mogen ouders even de school in om wat aan de leerkracht te
vragen of om in de klas te kijken. Voor uitgebreidere vragen wordt een afspraak ingepland;
Leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen. Ouders mogen mee naar
binnen indien ze kort iets willen vragen aan de leerkracht of wanneer de leerling jarig of
nieuw op school is. Voor uitgebreidere vragen wordt een afspraak ingepland. Na schooltijd,
bij voorkeur maximaal 1x per week, mogen ouders even de school in om iets te komen
bekijken in de klas of wanneer ze iets willen vragen aan de leerkracht.
Om 8.30 uur starten de lessen en vanaf dat moment zijn onze leerkrachten niet meer
beschikbaar;
(Rapportage)gesprekken vinden bij voorkeur fysiek plaats;
Wanneer de school uit gaat, wachten ouders op het plein op hun kinderen. Zodoende
hebben leerlingen alle ruimte om rustig naar buiten te gaan.

Geen quarantaine bij coronabesmetting in de klas (bron: www.rijksoverheid.nl)
•
•
•
•

Kinderen tot 18 jaar die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven niet in
quarantaine. Zij kunnen naar school. Ouders letten extra goed op de gezondheid van hun
kinderen.
Let op: Kinderen blijven wel thuis bij klachten, zij doen dan een zelftest of laten zich testen
door de GGD.
Als er over langere termijn meerdere besmettingen in de groep zijn, doet de GGD
uitbraakonderzoek. In dat geval kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies
te geven voor de hele groep.
Bij een positieve testuitslag wordt de site https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
gebruikt om de duur van de quarantaine te bepalen. Dit is leidend. We verwachten dat
teamleden en ouders hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

Zelftesten en coronabesmetting melden
•
•
•
•

De overheid geeft geen advies meer af om (preventief) een zelftest door leerlingen en
personeelsleden af te laten nemen wanneer er geen klachten zijn.
Het verstrekken van zelftesten aan leerlingen en teamleden door school geschiedt zolang de
voorraad strekt. We delen in elk geval tot en met de meivakantie per week 1 zelftest uit aan
leerlingen van groep 1 t/m 8 en de teamleden.
Een coronabesmetting van uw kind(eren) dient nog steeds gemeld te worden bij de
leerkracht(en) van uw kind(eren) en bij directie via directieobsterborch@stichtingbaasis.nl;
We maken geen melding meer van individuele coronabesmettingen, behalve wanneer er in
korte tijd meer dan 4 besmettingen in een klas worden gemeld.

Onderwijs op afstand
•

We bieden een standaard (online) dagprogramma aan waaraan gewerkt mág worden als
kinderen niet op school kunnen zijn door corona of griep. Alle informatie m.b.t.
coronanieuws en onderwijs op afstand is (na) te lezen op de coronapagina van onze website.
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