Datum:

17 april 2020

Voor:

de ouders/verzorgers van de kinderen van ‘t Startnest

Betreft:

Corona nieuwsbrief eind week 5

Beste ouders, verzorgers,
De media staan bol van de berichtgeving over de eventuele geleidelijke start van de scholen. In ieder
geval voor het basisonderwijs.
We hebben daar de afgelopen week ook binnen de stichting Wijzer aan de Amstel en binnen het
team overleg over gevoerd. Dinsdag 21 april vindt er weer een persconferentie plaats hierover.
Dinsdag is dus een belangrijke dag voor u als ouders en uw kinderen en voor iedereen die werkzaam
in het onderwijs is.
Vooruitlopend op dit advies hebben we de drie meest waarschijnlijke scenario’s besproken. Het zijn
dus zogenaamde “wat-als-scenario’s”.
De drie scenario’s:
1. De scholen blijven dicht tot aan 1 juni of de zomervakantie
2. De scholen gaan gefaseerd open
3. De scholen gaan na de meivakantie open
Scenario 1:
Dit is het scenario waarbij er ten opzichte van de huidige situatie het minst gaat veranderen. De
huidige situatie wordt voortgezet.
Scenario 2:
Wij schatten in dat dit het meest waarschijnlijke scenario is, als we kijken naar de signalen vanuit de
overheid en de wijze waarop er binnen Europa keuzes worden gemaakt.
Bij dit scenario gaan we ervan uit dat maximaal 50% van de leerlingen tegelijkertijd les mogen
krijgen. Een groep van 30 ligt niet in de lijn der verwachting, zeker niet als we kijken naar de richtlijn
van 1.5 meter afstand houden.
Dit betekent dat we allerlei varianten uitwerken over de wijze waarop we dit gaan organiseren. Je
kunt denken aan 50% in de ochtend en 50% in de middag, maar mogelijk zijn er nog andere
organisatievormen.
U begrijpt dat dit scenario het meest ingewikkeld is. Maximaal 50% van de kinderen (of nog minder
per shift) lesgeven betekent minimaal 50 % van de kinderen opvangen thuis of in de noodopvang.
Het betekent keuzes maken in het lesaanbod, bijvoorbeeld focussen op de basisvakken, zorg dragen
voor hygiëne maatregelen zoals het schoonmaken van tafels, deuren, etc. na de ochtend en de
middag,

Scenario 3:
De scholen gaan na de meivakantie open. Dit scenario ligt niet in lijn met de richtlijnen en is niet erg
waarschijnlijk. Desondanks is het wel goed om het erover te hebben. Wat nu als…
Zoals we al aangaven zijn we al druk aan het sparren hierover. Daarnaast zijn we, ongeacht het
scenario, aan het denken over de wijze waarop de eerste schooldagen van de kinderen, gefaseerd of
niet, moet verlopen. Zowel qua vorm als hoe we het qua inhoud doen.
Het is lastig dat we nog niet weten welk scenario het gaat worden. Na de persconferentie zullen we
u snel op de hoogte stellen van de wijze waarop we na de vakantie verder gaan.
En dank u wel voor uw inzet om het onderwijs van uw kind te ondersteunen op de wijze waarop u
dat nu doet. Laten we in contact blijven hierover en zorg goed voor elkaar!

Namens het team van ’t Startnest,
hartelijke groet,
Anke de Graaf

