Aangescherpte coronamaatregelen – ouders in de school
5 november 2021
Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen dinsdag en vooruitlopend op het protocol van de
PO-raad, hebben we als team Startnest afgelopen woensdag overlegd wat de aangescherpte
maatregelen voor onze school betekenen. Omdat wij het van groot belang vinden dat alle
betrokkenen van onze school zich hier op een veilige manier door het schoolgebouw kunnen
bewegen, willen we niet gelijk de deuren dichtgooien, maar hebben we wel een aantal
aandachtspunten opgesteld.
Voor ouder(s)/verzorger(s)
- We verzoeken ouders/verzorgers om één dag per week uit te kiezen waarop de kinderen naar
binnen worden gebracht. De andere vier dagen komen de kinderen zelfstandig dan naar binnen. Zo
verspreiden we de aanwezige ouders/verzorgers over de week.
- We vragen jullie om op de dag dat je je kind naar binnenbrengt, dit door één ouder/verzorger te
laten doen. Zo voorkomen we dat er extra ouders/verzorgers in de school zijn.
- We vragen jullie om afstand te houden tot andere volwassenen in de school.
- We zijn ons ervan bewust dat het houden van afstand tijdens binnenkomst ’s morgens moeilijk zal
zijn. Zeker wanneer je langs elkaar moet bewegen in de beperkte ruimte in de gangen. Daarom
vragen wij alle ouders/verzorgers om op hun “naar-binnen-breng-dag” een mondkapje (of
andersoortige gezichtsbescherming) op te doen. Wij zullen zelf onze faceshields weer gebruiken aan
het begin en aan het einde van de dag, omdat we dan met meerdere groepen over de gangen lopen
en mogelijk dan ook langs collega’s moeten bewegen in smalle ruimtes.
Voor de kinderen
- We gaan de kinderen weer actief vragen hun handen wassen bij binnenkomst. Kinderen kunnen
daarvoor de handgelzuilen in de gang gebruiken, maar kunnen uiteraard ook hun handen wassen bij
de kraan.
Voor het team
- De teamleden zullen, als zij zich ’s morgens bij binnenkomst en ’s middags bij uitgaan van de school
over de gangen bewegen, een faceshield dragen.
- We houden onderling weer zoveel mogelijk afstand tot elkaar.
Naast Corona waren er natuurlijk ook allerlei andere virussen rond, het is immers de tijd van het jaar,
en we weten ook dat het vervangen van leerkrachten erg moeizaam gaat. Daarom achten wij
bovenstaande aandachtspunten passend voor onze school, om iedereen staande te houden en
daarmee ook het onderwijs te kunnen continueren. We begrijpen goed dat dit weer even schakelen
is. We begrijpen ook goed dat de meningen verdeeld zijn over dit soort maatregelen. Toch
vertrouwen we erop dat we op deze manier samen kunnen zorgen voor een (werk)omgeving waarin
het voor een ieder veilig en prettig voelt. Mocht de PO-raad met andere (verplichte) richtlijnen
komen, melden we ons bij jullie. Indien de maatregelen voor binnen voor jullie niet goed voelen,
kunnen jullie de kinderen natuurlijk ook alle dagen zelfstandig naar binnen laten gaan. We weten
immers dat ze dit al heel goed kunnen.
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking en we hopen op jullie begrip.
Met vriendelijke groet, mede namens team Startnest,
Roxan Linnekamp

