Beste ouders, verzorgers
Aanstaande maandag gaat onze school weer open. Wij hebben er zin in en kunnen niet wachten om
uw kinderen weer op school te ontmoeten. Tegelijkertijd is er geen sprake van dat de school ‘weer
gewoon’ open gaat: er gelden extra aanvullende maatregelen vanuit de overheid. Wij vinden het
spannend. Voor onszelf, voor de leerlingen, voor u en voor degenen met wie we in ons werk en
privéleven in contact staan. Want waar de overheid steeds wijst op het belang van zo weinig mogelijk
fysieke contacten en afstand houden, heeft dat op een basisschool zijn beperkingen, ook als we
hiervoor maximaal ons best doen.
Afstemming met de MR
De inhoud van deze brief hebben we afgestemd met de MR, ouder- en personeelsgeleding.
Steun ons
Wij vragen u met klem om allereerst deze brief goed te lezen. Houd u vervolgens aan de richtlijnen
en afspraken en bespreek ze ook voor maandag met uw kind(eren). Realiseer u ook dat keuzes die u
in uw gezin maakt in het omgaan met anderen, gevolgen kunnen hebben voor een hele klas, voor de
hele school.
Landelijke richtlijnen en protocollen
Sinds het voorjaar van 2020 volgen wij de landelijke richtlijnen en protocollen waar het Coronagerelateerde maatregelen betreft. De inmiddels ingesleten handelwijze op het gebied van hygiëne
houden we natuurlijk gewoon vol.
Extra richtlijnen
Er zijn extra richtlijnen in het landelijke protocol. Dit en ook deze brief kunt u nalezen op onze
website onder de tab ouders. Hieronder leest u over de wijze waarop we het procol invullen op de
Hagenpoort. We nemen maatregelen om een zo veilig mogelijke onderwijs-, leef- en werkomgeving
te waarborgen. We kiezen daarbij voor de zekere kant: steeds die keuzes voor de zo veilig mogelijke
alternatieven die nog werkbaar zijn.
Naleving van de geldende maatregelen
Alle medewerkers leven de Corona-maatregelen streng na en spreken elkaar daarop aan.
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Gezondheid, ziekte en veiligheid
Verkoudheid/Gezondheidsklachten
Heeft uw kind een verkoudheid/gezondheidsklachten die Corona-gerelateerd kunnen zijn, dan moet
u uw kind thuis houden. Een uitzondering geldt alleen voor kinderen die:




Af en toe hoesten.
Bekende chronische luchtwegklachten hebben.
Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.

Deze kinderen mogen wel naar school tenzij de klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij
COVID-19 ontstaan. Op onze website staat een overzichtelijke beslisboom van de secrotorganisaties.
Melding bij school van ziekte van uw kind





Graag vóór 8:15, telefonisch (0570 616784) of per mail info@dehagenpoort.nl.
Zijn er mogelijk corona-gerelateerde klachten (verkoudheid, koorts, benauwdheid), vermeld
dit dan in uw bericht.
Laat u uw kind op Corona testen, stuur dan een bericht naar info@dehagenpoort t.a.v.
Paschal. Als wij meer weten, weten we ook beter waar we op school extra moeten opletten.
Is Corona binnen uw gezin geconstateerd, wilt u dan in alle gevallen contact opnemen met
Paschal via 06 83337511. Dit kan op elk moment van de dag of avond. Spreek zonodig een
bericht in.

Besmetting met Corona en contact








Medewerkers en leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het
Coronavirus (of dit nu iemand binnen of buiten de school is) gaan 5 dagen in quarantaine.
Daarna kunnen ze zich laten testen of nog 5 dagen langer in quarantaine blijven.
Wanneer een leerling positief is getest op Corona dan moet deze tenminste 7 dagen thuis in
isolatie blijven. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur
geen klachten meer heeft.
Wanneer een leerling positief is getest, dan neemt de directeur contact op met de GGD en
het Bestuur van OPOD om te overleggen wat de consequenties voor groep en medewerkers
zijn.
Zijn individuele leerlingen corona-gerelateerd niet op school, dan geven we vanaf de 2 e dag
werk mee voor thuis. Wanneer het om een hele klas gaat, dan schakelen we naar onderwijs
op afstand. Hoe snel en in welke mate dat kan, zal afhangen van de specifieke situatie en de
beschikbaarheid van leerkrachten.

Gebruik van mond-neuskapjes door leerlingen en medewerkers
De extra richtlijnen geven als dringend advies om de leerlingen van de groepen 7 en 8 mondkapjes te
laten gebruiken.





Onze kinderen van de groepen 7 en 8 dragen een mond-neuskapje op die momenten dat ze
zich binnen de school buiten hun eigen klaslokaal begeven. Dus ook bij het naar beginnen en
buiten gaan van het gebouw aan het begin en einde van de schooldag. Wij vragen de ouders
om hun kind uit groep 7 en 8 een mond-neuskapje mee te geven naar school.
Alle medewerkers gebruiken mond-neuskapjes bij verplaatsingen binnen het schoolgebouw.
De leerkrachten kunnen ervoor kiezen om in hun lokaal een mond-neuskapje te dragen op
momenten dat dit voor hen werkbaar en passend is.
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Naar en van school
Conform de extra richtlijnen moeten wij ervoor zorgen dat kinderen van de verschillende groepen zo
weinig mogelijk in contact komen met elkaar.
Naar school












Om contact bij de fietsenrekken te beperken, komen kinderen die in de binnenstad wonen te
voet naar school en gaan ze te voet naar huis.
Een kind wordt naar en van school begeleid door niet meer dan 1 ouder/begeleider.
Ouders die hun kind naar school brengen, dragen in de buurt van de school een mondneuskapje en houden 1,5 meter afstand.
Kinderen en ouder/begeleider komen tussen 8:15 (niet eerder) en 8:25 (niet later) aan bij
school. De kinderen voegen zich op het schoolplein bij hun eigen leerkracht en groep.
Tip: Geef uw kind bij nat weer een paraplu of goede regenjas mee.
Voor de kinderen van de instroomgroep (1C) geldt een uitzondering: zij gaan niet naar het
schoolplein maar gaan meteen naar binnen. Hun ouders mogen alleen de 1 e dag mee naar
binnen en dragen een mond-neuskapje.
Voor de toegang tot het schoolplein gebruiken de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 de poort
aan de zijde van de Bagijnenstraat. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gebruiken de poort
aan de zijde van de parkeerplaats.
Ouder/begeleiders komen niet op het schoolplein en blijven na het brengen van hun
kind(eren) niet aanwezig rondom het schoolgebouw en het schoolplein.
De leerkrachten nemen hun klassen groepsgewijs mee naar binnen.

Van school





De kinderen van de onderbouw komen vanaf 14:00 naar buiten in de volgorde 1C-1/2A-1/2B3-4. Ouders/begeleiders van deze kinderen wachten in de Bagijnenstraat langs de gevel van
het Burgerweeshuis.
De kinderen van de bovenbouw komen vanaf 14:10 naar buiten in de volgorde 8-7-6-5.
Ouders/begeleiders van deze kinderen wachten op en rond de parkeerplaats.
Kinderen en ouders gaan meteen naar huis.

Op school
Conform de extra richtlijnen mogen de leerlingen van de verschillende groepen zo weinig mogelijk in
contact komen met elkaar. Daarnaast is het dringende advies om vanaf groep 3 in de opstellling van
de klas vaste groepjes zoveel mogelijk van elkaar te scheiden (cohortering).
Klaslokalen, werkruimtes , algemene ruimtes en toiletten





De leerlingen werken uitsluitend met kinderen van de eigen groep, in de eigen klas.
De kinderen van groep 8 gebruiken naast het lokaal ook de zelfstandig werkplek en de
samenwerkingsplek.
Als de kinderen in een andere werkruimte zijn, zoals het atelier bijvoorbeeld, dan zijn ze daar
alleen met kinderen van de eigen groep.
Kinderen gebruiken alleen toiletten op de verdieping van hun lokaal. Het gebruik van de
toiletruimtes is gereguleerd, zodat zich niet meer dan twee leerlingen tegelijk in de
toiletruimte bevinden.
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Traktaties
Wij verzoeken ouders om op verjaardagen uitsluitend per stuk voorverpakte traktaties mee naar
school te geven.
Gymnastieklessen
De extra richtlijnen geven aan dat de gymnastieklessen gewoon door kunnen gaan. Dit doen we dus
ook op de Hagenpoort.
Pauze op het schoolplein
De kinderen zijn alleen met de eigen groep op het schoolplein.
Stagiaires
De individuele leerkrachten hebben de keuze of zij het uit oogpunt van de eigen veiligheid stagiaires
willen toelaten in de klas. De stagiaires die op school zijn, werken volgens dezelfde afspraken als de
leerkrachten.
Ouders/externen in het schoolgebouw





Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het plein. Een uitzondering geldt voor
individuele ouders met wie afspraken bestaan over het verrichten van medische handelingen
bij hun kind. Met deze ouders worden specifieke afspraken gemaakt. Een uitzondering geldt
ook voor ouders van kinderen van de instroomgroep die hun kind op de eerste schooldag
naar school brengen.
Alle contacten met ouders en externen vinden digitaal op afstand plaats. De directeur kan in
afzonderlijk te beoordelen bijzondere situaties besluiten om hiervan af te wijken.
De leerlingen van de groepen 7 en 8 dragen binnen een mond-neuskapje buiten de klas. Wij
vragen hun ouders dan ook om een mondkapje mee te geven naar school.

Personeelscapaciteit
Beschikbaarheid personeel
Bij ziekte/afwezigheid van leerkrachten zoeken wij vervanging, zoals gebruikelijk in samenspraak met
Personeelscluster Oost Nederland (PON). Door het lerarentekort staat er druk op het aantal
beschikbare leerkrachten. Mocht er geen vervanging beschikbaar zijn, dan kan de consequentie zijn
dat we ervoor moeten kiezen om een groep één of meerdere dagen geen onderwijs te bieden.
Wij verzoeken u nognaals dringend om u aan de bovenstaande richtlijnen te houden. Het is ook in
het belang van u en uw gezinsleden.
Namens het team,
Paschal Vliegen
6 februari 2021
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