Nieuwsbrief, 5 februari 2021
_____________________________________________
Aanstaande maandag openen we weer de deuren van onze school. Dit is
goed nieuws. Hier kijken we met z’n allen naar uit. Maar we gaan het
onderwijs wel zo organiseren, dat de onderlinge contacten tot een
minimum worden beperkt.
Vanuit de Overheid zijn maatregelen getroffen. Ik citeer gedeeltes uit de brief van het Ministerie. De geel
gearceerde tekst geeft aan hoe wij de situatie bij ons op school organiseren.
Doelstellingen en uitgangspunten
Het uitgangspunt is om het onderwijs op een verantwoorde manier te openen en tegelijkertijd alle mogelijke
maatregelen te implementeren om de risico’s van verspreiding van het virus in het algemeen zo veel mogelijk
tegen te gaan. Aan de maatregelen in dit kader liggen de volgende doelstellingen ten grondslag:
A. Wettelijk verplicht – dit betreffen maatregelen die al wettelijk verplicht waren. Scholen moeten deze
maatregelen onder alle omstandigheden opvolgen.
B. Noodzakelijke maatregel – dit betreffen maatregelen die zijn gebaseerd op de nadere bepalingen in het
generiek kader dat het RIVM op heeft gesteld. Scholen moeten deze maatregelen onder alle omstandigheden
opvolgen.
C. Dringend advies – dit betreffen maatregelen die niet verplicht zijn en niet in alle situaties haalbaar zullen
zijn. We verwachten dat scholen deze maatregelen zo goed mogelijk invoeren, rekening houdend met hun
eigen context.
Maatregelen per onderwerp
1. Algemene coronamaatregelen
2. Reisbewegingen
3. Klassen isoleren (of, indien mogelijk, kleinere groepen)
4. Testen/sneltesten
1. Algemene coronamaatregelen .
A. Wettelijk verplicht
• 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
• Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen. Ook in
het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar school. Het team
van de Opstekker verzoekt u echter dringend om snotterende kinderen niet naar school te sturen. Voor de
leerlingen uit groep 7 en 8 geldt het volgende: Het is bekend dat het besmettingsrisico bij oudere kinderen
groter is, dan bij jongere kinderen. We kunnen het (nog) niet verplichten en daarom adviseren wij de ouders
zeer dringend hun kinderen uit groep 7 en 8 met milde klachten thuis te houden. Voor kinderen met een
chronische aandoening kan een maatwerkoplossing worden gezocht; hiervoor kunt u contact zoeken met de
directeur van uw school.
• Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook leerlingen hoeven
onderling geen 1,5 meter afstand te houden (maar: zie ‘cohortering’).
C. Dringend advies
• Personeel dat lesgeeft aan groep 7 of 8 kan een mondneusmasker of face-shield dragen. Dit kan ook in
andere groepen, bijvoorbeeld bij de verzorging van de jongere leerlingen.
• Mondneusmaskers kunnen worden overwogen voor leerlingen van groep 7 en 8, wanneer zij zich binnen de

school voortbewegen en geen afstand kunnen houden van andere klassen. Het mondneusmasker kan af,
wanneer leerlingen een vaste zit- of staanplaats hebben binnen de school. Het team van de Opstekker vraagt
de leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te dragen buiten de klas. Dus bij het ingaan en uitgaan van de
school en toiletbezoek. De leerlingen nemen een mondkapje mee van huis.
2. Reisbewegingen
B. Noodzakelijke maatregel
• Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin-, pauze- en eindtijden. Scholen maken zelf de
afweging op welke manier dit georganiseerd wordt om contactmomenten tussen leerlingen, ouders en
onderwijspersoneel te beperken.

Schema van de Opstekker
Schooltijden
De Vlinders

ingaan
8.20

uitgaan
14.20

De Pinguïns

8.30

14.30

Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

8.20
8.30
8.30
8.20
8.30
8.20

14.20
14.30
14.30
14.20
14.30
14.20

Woensdag
11.50 Ook op
vrijdagen
12.00 Ook op
vrijdagen
11.50
12.00
12.00
11.50
12.00
11.50

Ingang en uitgang
Kleuterplein
Kleuterplein
Voordeur
Voordeur
Zij-ingang
Zij-ingang
Hoofdingang
Hoofdingang

• Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald.
• Organiseer bij brengen/halen afstand tussen ouders. Het team van De Opstekker gaat er vanuit dat u zelf de
1,5 meter in acht neemt. Blijf niet staan praten, neem uw kind gelijk mee.

Brengen / halen bij De Opstekker
De Vlinders

De Pinguïns

Groep 3
Groep 4

Kinderen voor schooltijd
afzetten
Bij de pingpong tafel. De
kinderen lopen zelfstandig naar
het hek van het kleuterplein. De
leerkracht vangt hen daar op.
Bij de pingpong tafel. De
kinderen lopen zelfstandig naar
het hek van het kleuterplein. De
leerkracht vangt hen daar op.
Op de parkeerplaatsen voor de
fietsenstalling.
Vooraan bij de weg.

Ophaalplek bij het uit school gaan
Bij de pingpong tafel. De leerkracht
komt met de kinderen naar u toe.

Op de parkeerplaatsen voor de
fietsenstalling. De leerkracht komt met
de kinderen naar u toe.
Vooraan bij de weg.
Vooraan bij de weg.

C. Dringend advies
• Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel mogelijk zelf naar huis.
• Om contactmomenten tussen ouders en leerlingen te beperken, wordt dringend geadviseerd om, wanneer
nodig, het schoolplein in te delen in verschillende ophaal- en brengzones. Ouders komen niet bij op het
schoolplein van de bovenbouw.
3. Klassen gescheiden houden

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan door afstand te houden, pleit het RIVM in het generiek
kader voor cohortering. Cohortering betekent dat leerlingen worden ingedeeld in subgroepen en het beperken
van contact tussen deze subgroepen. Bij ons op school werken wij met homogene groepen. Onze klassen zijn
niet groot. De groep zal zo veel mogelijk bijeen blijven. We gaan niet over tot subgroepen. Dit betekent dus,
wanneer er Corona wordt geconstateerd, de hele klas in quarantaine gaat.
C. Dringend advies
• organiseer buitenspelen alleen met de eigen klas (zonder andere klassen). We laten groep 5 en 6 tegelijk
spelen en groep 7 en 8. Op de onderbouwlocatie zijn de kleuters en groep 3 en 4 verdeeld over de 2 pleinen.
Organisatorisch is dit voor ons de meest haalbare situatie.
4. Testen/sneltesten
A. Wettelijk verplicht
• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.
• Alle categorie 1- en 2-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.
Tot zover de maatregelen vanuit de Overheid en onze aanpak hiervan.
Naar aanleiding van het bovenstaande zijn er vragen gesteld door de directies van Comprix scholen. Het
bestuur van Comprix heeft deze vragen op een rijtje gezet en beantwoord.
1. Moeten de kinderen per 8 februari naar school of mogen ze ook thuisblijven als de ouders daartoe hun
reden hebben?
• Als de ouders hun kinderen thuishouden, is dat hun verantwoordelijkheid. Zoals de wet betaamt, zullen de
directeuren dat doorgeven aan de leerplichtambtenaar. Wij zullen de gemeentes om coulance vragen tijdens
onze overleggen met de gemeentes. Aan leerlingen die thuis worden gehouden, zal geen onderwijs worden
gegeven.
2. Wat te doen als ouders hun kinderen niet willen laten testen na een besmetting in de klas?
• Na 5 dagen mag men met een negatieve test weer naar school of na 10 dagen zonder test (en zonder
klachten). Dus als men zich niet wil laten testen, moet men de quarantaine volledig uitzitten.
3. Mogen leerlingen geweigerd worden als de ouders niet willen meewerken aan testen?
• Dat mag niet. Het weigeren van testen is een grondrecht. De ouder zal wel de consequentie van langere
quarantaine moeten dragen.
4. Moeten broertjes/zusjes van een leerling die een klasgenoot is van een positief geteste leerling ook 5/10
dagen in quarantaine?
• Nee, het gaat alleen om klasgenoten.
5. Is het in elke groep zo dat wanneer één leerling positief is getest dat dan de hele klas naar huis gaat?
• Ja, dat is van toepassing vanaf groep 1 t/m groep 8. Geldt ook voor combiklassen. Het is dus van belang
groepen zo min mogelijk te ‘mengen’.
Bij het digitaal thuisonderwijs onderscheiden we twee varianten:
• De variant die van toepassing was in de afgelopen weken; we noemen dit ook simpelweg het
online-onderwijs;
• Een variant die veel algemener is; de leerkracht geeft inmiddels zijn lessen en kinderen kijken thuis
mee (als ze b.v. in quarantaine zijn). Deze vorm van thuisonderwijs noemen we meekijken-in-deklas.

6. Hoe organiseren we het onderwijs als een klas (incl. leerkracht) in quarantaine moet? Gaan we dan weer
naar thuisonderwijs?
• Een klas die verplicht in quarantaine moet omdat een leerling positief is getest krijgt online-onderwijs (van
de leerkracht die ook in quarantaine zit). Men moet zich wel realiseren dat hier enige voorbereidingstijd aan
vast zit. Tussen de manier van online lesgeven en het geven van reguliere lessen zit nl. een groot verschil.
7. Wat doen we als de helft van de klas uit quarantaine kan omdat er getest is en de andere helft thuisblijft
omdat ze niet getest worden.
• De leerkracht geeft les voor de klas; de kinderen die in quarantaine zitten, krijgen les volgens het principe
“meekijken-in-de-klas
8. Gaan de gymlessen nog door? Bij ons gymmen de groepen groep doorbrekend. Mag dat dan nog wel?
• We hebben geen berichten ontvangen dat de gymlokalen dicht zijn. Er kan dus door de eigen leerkracht les
worden gegeven op de bekende wijze. Echter, aanstaande maandag 8 februari gaan de gymlessen niet door.
Wij hopen u met deze Nieuwsbrief volledig op de hoogte te hebben gesteld. Al werkende weg zullen we vast
wel tegen bepaalde zaken aanlopen. Wij houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Geartsje Paulusma
directeur De Opstekker
Met de inhoud van deze brief heeft de MR ingestemd.

Nieuws vanuit de school
Maandag nemen alle leerlingen hun schoolmaterialen die ze thuis hebben weer mee naar school.

Juf Geartsje Romkema uit groep 7 vervangt momenteel juf Ingrid Post, de Interne begeleider. De uren die zij
voor de groep staat worden overgenomen door juf Els van Geffen.
Hoe ziet het weekschema er dan uit?
Maan-, dins- en woensdag staat juf Annegonda voor groep 7.
Donder- en vrijdag staat juf Els voor de groep.
Els komt dinsdag 9 februari een dagje meelopen met Annegonda.

Juf Lamkje van de Pinguïns groep is ziek en zal maandag niet starten. Gelukkig is juf Ingrid bereid gevonden
om volgende week de hele week voor de groep te gaan staan. Hier zijn wij erg blij mee. Wij wensen juf
Lamkje veel beterschap toe.

De leerlingen gaan 1 week naar school en in de week voor de voorjaarsvakantie nemen wij de halfjaarlijkse
toetsen af. Voorheen was dit Cito, nu is het IEP.

Noteert u even in de agenda? 3 maart is de school dicht. We hebben deze dag nodig om de IEP toetsen
schoolbreed te analyseren. Deze dag is onze administratiedag.

Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari.

