Corona-maatregelen: gezamenlijke afspraken primair
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Aanleiding
Op vrijdag 13 maart heeft er overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het primair
onderwijs op Goeree-Overflakkee. Ook de gemeente Goeree-Overflakkee was in dit overleg
vertegenwoordigd. Het doel van dit overleg was om te komen tot een eenduidige aanpak
rondom de te nemen corona-maatregelen, voor het primair onderwijs op
Goeree-Overflakkee. Door deze werkwijze kunnen ouders en andere betrokkenen op een
heldere wijze worden geïnformeerd, mogelijke onduidelijkheden door onderlinge verschillen
worden hiermee voorkomen.
In het genoemde overleg waren de volgende partijen aanwezig:
Sopogo
Kindwijs
Daltonschool De vliegers
RKBS De Nobelaer
CBS Koning Beatrixschool
CBS De Hoeksteen
RKBS De Achtsprong
Maatregelen
Uitgangspunten:
● Van belang is dat we onze maatschappelijke verantwoording nemen als
schoolbesturen.
● We volgen het kabinetsbesluit en blijven tot nader orde open.
● We beseffen wel dat onderwijs misschien niet overal en op dezelfde wijze gegeven
kan worden.
● Onder maatschappelijke verantwoording valt ook de opvangtaak.
● Het crisisberaad komt bij elkaar indien nodig.
We passen ons onderwijs wel aan:
● De maatregelen hebben alleen betrekking op het primaire proces, alles daarbuiten
gaat niet meer door. Daar vallen o.a. onder:
o Bijeenkomsten
o Trainingen
o Overleggen
o DB
o MT
● Er zijn alleen leerkrachten (medewerkers) en leerlingen aanwezig in de school.
● We vangen (alleen) kinderen van ouders met vitale beroepen op. Wat we onder
‘vitaal’ verstaan wordt nader uitgezocht (via PO raad naar kabinet).
● Het schoolbestuur besluit wanneer een school gaat sluiten, maar wel in afstemming
met de burgemeester. De opvangtaak blijft.
● We kijken dus anders naar de leerkrachttaak: gericht op de primaire taken anders
opvang (vanuit de maatschappelijke verantwoording).

Bijzondere maatregelen:
● Elk kind wat snottert gaat naar huis of blijft thuis.
● Ouders ziek, kind wel op school? We benaderen de GGD bij dit soort dilemma’s.
● Er is begrip als leerkracht thuisblijft die kwetsbare mensen om zich heen heeft.
● Alles wat niet nodig is (naast primaire taak) doen we dus niet.
● Er vinden geen activiteiten in gymzalen en/of zwembaden plaats.
● Alleen ouders van groep 1 en 2 mogen in de school komen.
● Ouders die kinderen thuis laten doen we even niets mee. Geen leerplichttaak
komende weken.
Doel van al deze maatregelen: zo min mogelijk (sociale) besmetting.
Actiepunten:
● Brief naar personeel en ouders vaststellen (MT)
● Brief verspreiden onder personeel en andere betrokkenen (Clemens)
● Brief verspreiden onder ouders (directies)
● Alle externe bezoeken zeggen we af.
● Medewerkers lichten alle externe contacten in (zet het in de automatische
beantwoording van je mail).
● Zet het op de websites van de scholen.
● We blijven contact houden en werken met korte lijnen.
Deze afspraken zijn in gezamenlijkheid tot stand gekomen, onder regie van Evelyn Mijnders,
beleidsadviseur Maatschappelijke Zaken (Onderwijs) gemeente Goeree-Overflakkee. Bij
vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit document kunt u met haar contact opnemen
e.mijnders@goeree-overflakkee.nl

