Uithoorn, 4 februari 2021

Heropening jenaplanschool ‘t Startnest
Afgelopen dinsdag werd in de persconferentie duidelijk dat de bassischolen vanaf 8 februari
aanstaande weer open mogen. Vanaf maandag verwachten wij dan ook alle kinderen weer op
school. Om het onderwijs aan de kinderen mogelijk te maken, moeten wij ons als school wel aan een
aantal maatregelen houden. In dit document nemen wij u mee in hoe wij hier uitvoering aan zullen
geven. Wij vragen u dit document goed door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de werkwijze
voor de komende periode.
Groepen in de school
Vanuit het Ministerie van Onderwijs is een kader gemaakt waar wij ons aan moeten houden. Er
wordt opgeroepen om de groepen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden te houden. Dit betekent
dat wij onze stamgroepenstructuur met instructiewissel tijdelijk niet kunnen hanteren.
De onderbouwgroepen blijven zoals ze zijn, daar zijn geen wijzigingen. De middenbouwgroepen
houden we als stamgroep bij elkaar en in het lokaal houden we ons zoveel mogelijk aan de vaste
tafelgroepjes. Voor de bovenbouwgroepen (specifiek groep 7/8) wordt dringend geadviseerd om in
koppels te werken. Om deze ruimte in het lokaal te vinden, zijn we genoodzaakt om in
instructiegroepen te werken.
Stamgroep
Buitelgans
Krullevaar
IJsvogel
Paradijsvogel

Waar?
Buitelgans
Krullevaar
IJsvogel
Paradijs

Dinsdag
Marlies
Madelon
Jelke
Robin

Kiekendief
Kiek
Oeroeboeroe Oer

Maandag
Marlies
Madelon
Jelke
Robin
Yvonne
Stefanie
Carolien

Stefanie
Carolien

Woensdag
Marlies
Irene
Jelke
Robin/
Chantal
Stefanie
Carolien

Groep 6
Groep 7-A
Groep 7-B
Groep 8

Rianne
Ella
Rozemarijn
Tanja

Rianne
Ella
Rozemarijn
Tanja

Avi
Ella
Josijn
Ingeborg

Luistervink
Konartel
Maraboe
Aula

Donderdag
Irene
Madelon
Jelke
Chantal

Vrijdag
Irene
Madelon
Jelke
Chantal

Stefanie
CarolienMarlies
Avi
Jasper
Josijn
Ingeborg

Marlies
Carolien
Avi
Jasper
Rozemarijn
Ingeborg

Buitenspelen
Er wordt opgeroepen om ook buiten de groepen zo min mogelijk te mengen. De onderbouw laten wij
wel samen buitenspelen. De midden- en bovenbouw gaat per twee groepen naar buiten en blijven
per groep op een gedeelte van het plein. Als het droog is, kunnen we drie groepen kwijt buiten.
Zodra het regent, of geregend heeft, kunnen we namelijk niet gebruik maken van het veld in het
park. Dan zal er een groep in de speelzaal in school zijn. Uiteraard wordt dit afgewisseld.
Schooltijden en lunchpauze
De komende periode zal ’t Startnest andere schooltijden hanteren. Van de scholen wordt verwacht
dat zij gespreide breng- en haalmomenten hebben en de kinderen op verschillende plekken de
school in en uit laten gaan. Daarnaast kan de huidige vorm van tussenschoolse opvang niet worden
gerealiseerd, daarom hanteren we de komende periode een continurooster, alle kinderen lunchen

op school. Door de pauze voor de kinderen te verkorten, kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen
in de eigen stamgroep lunchen en een moment buiten kunnen spelen. Doordat de pauze is verkort,
kunnen de kinderen eerder naar huis, zij zijn eerder uit.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

•
•

•
•

Onderbouw
Hoofdingang
08:25 – 14:10
08:25 – 14:10
08:25 – 12:25
08:25 – 14:10
08:25 – 11:40
Ochtend

3/4
08:35 –
11:50

5
08:35 – 11:50

Middag

-

13.00 - 15.00
Online vanuit
huis

Bovenbouw
Achteringang
08:35 – 14:20
08:35 – 14:20
08:35 – 12:35
08:35 – 14:20
08:35 – 14:20

De onderbouw komt via de hoofdingang tussen 08:15 en 08:25 uur de school binnen,
en verlaat het gebouw 's middags ook via deze ingang.
De midden- en bovenbouw komt tussen 08:25 en 08:35 uur de school binnen. De
middenbouw gaat via de hoofdingang en de bovenbouw gebruikt de achteringang.
Dit geldt ook voor het verlaten van het gebouw als de school uit is.
Voor de tijdelijke vorm van tussenschoolse opvang worden geen kosten bij ouders in
rekening gebracht.
Er is overleg geweest met Solidoe en Jump-Inn, zij komen de kinderen die gebruik
maken van de noodopvang op de BSO, iets eerder halen.

Naar school en weer naar huis
• De ouders/verzorgers van de onder- en middenbouw zeggen hun kind op het plein gedag en
laten het kind zelf naar binnen gaan. De bovenbouw komt zoveel mogelijk alleen naar school.
Ouders mogen helaas nog niet de school in.
• Ouders/verzorgers moeten bij het halen en brengen 1,5 meter afstand houden van andere
volwassenen.
• De overheid adviseert ouders/verzorgers bij het halen en brengen van hun kinderen een
mondkapje te dragen.
• Korte mededelingen die normaliter aan de stamgroepleiders door worden gegeven bij halen
of brengen, kunnen gemaild worden.
• Kinderen van de midden- en bovenbouw hangen voorlopig hun jas aan hun stoel en leggen
hun tas onder hun stoel. Zo voorkomen we dat kinderen op de gang blijven hangen.
Onderwijs
In de onderbouw blijft de werkwijze vooralsnog ongewijzigd. In de middenbouwgroepen dient de
stamgroepleider nu zelf de instructies te verzorgen. Om dit zo werkbaar mogelijk te maken, krijgt
groep 5 digitaal instructie van ambulante leerkrachten. De kinderen kunnen dit zelfstandig volgen in
de eigen stamgroep. Daarna kunnen zij hun werk maken waarbij de eigen stamgroepleider

begeleiding zal bieden. Groep 3 en 4 krijgen instructie in de stamgroep. Met regelmaat zetten we
overige teamleden in om hierin te ondersteunen. In de middag is er ook weer tijd voor
wereldoriëntatie en creatieve vakken.
In de bovenbouw vormen de instructiegroepen nu de tijdelijke stamgroepen. Zij krijgen instructie van
de stamgroepleider en richten zich naast de basisvakken, ook op andere vakken als wereldoriëntatie,
Engels en creatieve vakken.
In week 10 en 11 zullen we in groep 3 t/m 7 de CITO-toetsen afnemen om te kunnen analyseren
welke onderwijsbehoeften de kinderen hebben en hoe we ons onderwijs hierop af kunnen stemmen.
Materialen
Morgen komen alle geleende devices weer terug naar school, wilt u ervoor zorgen dat de kinderen
maandag al hun materialen (boeken, schriften etc.) weer meenemen naar school?
Gym
Vooralsnog gaan de gymlessen gewoon door. De komende twee weken doen we dat nog in de Scheg,
daarna zullen we naar het evenemententerrein moeten. Ook hier zullen we steeds kijken hoe we dat
zo veilig mogelijk kunnen doen. Om de tijd in kleedkamer, waar verschillende groepen elkaar
tegenkomen, te verkorten, willen we vragen of de midden- en bovenbouw op hun gymdagen sportief
gekleed naar school kan, zodat zij alleen hun gymschoenen nog maar aan hoeven te doen en dat kan
in de zaal. De onderbouw kan weer in school gymmen, nu de speelzaal weer een goede vloer heeft.
Buitenschoolse opvang
De BSO’s blijven dicht en kunnen alleen opvang bieden aan ouders die gebruik moeten maken van de
noodopvang. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met de BSO. Vanaf maandag 8 februari biedt
school geen noodopvang meer.
Quarantaine bij besmetting in de groep
Mocht iemand in de groep van uw kind besmet raken met het Covid-19 virus, dan is de
aangescherpte maatregel dat de gehele groep, inclusief de leerkracht, vijf dagen thuis moet blijven.
Na vijf dagen kunt u als ouders/verzorgers ervoor kiezen om uw kind te laten testen. Mocht uw kind
een negatieve uitslag krijgen, kan hij/zij weer naar school. Indien u er niet voor kiest om uw kind te
laten testen, dient uw kind de gehele quarantainetijd van tien dagen vol te maken. We zien uw kind
dan na die 10 dagen graag weer klachtenvrij op school verschijnen. Wij vertrouwen erop dat een
ieder een keuze maakt die bij hen past en daarbij doet wat van hem/haar verwacht wordt.
Schoolwerk tijdens quarantaine
Als school kunnen wij niet onverwachts van fysiek naar online onderwijs schakelen. Dit betekent dat
wanneer een groep in quarantaine is, we ervoor zullen zorgen dat kinderen digitaal kunnen herhalen
via portals zoals ZuluConnect. Op het moment dat er alweer kinderen uit quarantaine zijn en op
school zijn, schakelen we weer over naar fysiek onderwijs. Zolang uw kind nog in quarantaine is, zal
het dus herhalingsstof maken.
Hygiënemaatregelen en veiligheid
• Alle kinderen moeten bij binnenkomst en daarna met regelmaat gedurende de dag hun
handen wassen met zeep. We hebben in school ook nog zuilen met desinfecterende
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handgeld, maar laten het aan de kinderen (en dus aan u) of zij dat gebruiken óf hun handen
wassen.
Wij blijven de kinderen wijzen op het niezen en hoesten in de elleboog. Het helpt als u uw
kind(eren) daar thuis ook aan helpt herinneren.
Elk lokaal beschikt over zeep, papieren handdoekjes en schoonmaakspray. Aan het einde van
de dag worden tafels extra schoongemaakt. Tussen de middag wordt het sanitair extra
schoongemaakt en is er aandacht voor contactpunten als deurklinken.
Ventilatie is op natuurlijke wijze geregeld met onze klimaatunits. Daarnaast zal meerdere
keren per dag geventileerd worden door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten, in de
pauze bijvoorbeeld.
Wij blijven de regels van het RIVM volgen, dat wil zeggen dat uw kind bij klachten die passen
Covid-19 thuis moet blijven. Als uw kind gedurende de schooldag ziek wordt, moet u uw kind
– ook bij twijfel - komen ophalen. Mochten de richtlijnen op dit gebied wijzigen dan brengen
wij u hiervan op de hoogte.
Jarige kinderen mogen wel uitdelen (voorverpakte traktaties, dat kan bijvoorbeeld ook fruit
zijn in een natuurlijke verpakking – denk aan een banaan of mandarijn) in de klas, maar gaan
niet de klassen rond.
Hoewel het niet verplicht is, houden we in groepen afstand waar kan. De praktijk wijst uit dat
dit lastig is. We hebben in iedere groep een plexiglasscherm (op het bureau of
instructietafel), zodat de stamgroepleider de kinderen wel nabij uitleg kunnen geven. Op de
gangen zullen teamleden ook gezichtsbescherming dragen, wij hebben daarbij gekozen voor
geheel transparante faceshields zodat niets van onze expressie verloren gaat. Mocht de
stamgroepleider het in de groep nodig achten deze te dragen, om bijvoorbeeld instructie aan
de tafel van een kind te geven, kan dat ook.
Teamleden houden onderling voldoende afstand.
In de protocollen wordt geadviseerd groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen wanneer zij
zich door het gebouw bewegen. Deze keuze laten we bij u en uw kind.

Absenties
Wij gaan ervan uit dat uw kind weer alle dagen naar school komt, leerplicht is immers van kracht.
Mocht uw kind niet naar school kunnen komen, wilt u dit dan voor 08:30 uur melden door naar
school te bellen op 0297-521590. Wij zullen expliciet om de absentiereden vragen.
Vervanging van leerkrachten
Mocht een stamgroepleider ziek worden, proberen wij te allen tijde vervanging te regelen. Mocht dit
niet lukken, laten wij u dit zo spoedig mogelijk weten en moet uw kind thuisblijven.
Externen in de school
Wij laten alleen externen die onderwijsondersteuning bieden toe op school. Wij zullen hen vragen
een gezondheidscheck te doen en zich uiteraard aan onze voorzorgsmaatregelen te houden.

