Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Naar aanleiding van de brief die op donderdag 4 juni door het College van Bestuur is verstuurd, bespreken
we de richtlijnen en maatregelen met u op basis van het beschreven protocol. De MR van bs Klim-Op wil
hiermee duidelijkheid scheppen voor ouders en verzorgers over de aanpak vanaf 8 juni 2020. De basis van
het protocol is dat we teruggaan naar de situatie van voor 16 maart. Als school zijn we daarnaast verplicht
ons te houden aan de RIVM-maatregelen.
1. Terug naar normaal:
De lestijden en daarmee de onderwijstijd gaan terug naar het oude lesrooster, waarbij we het rooster
hanteren van voor 16 maart. Dit lesrooster staat beschreven in de schoolgids 19-20.
We verwachten dat alle leerlingen aanwezig zijn op de afgesproken tijden. Afwijkingen van aanwezigheid
worden zoals altijd gemeld bij de schoolleiding.
Alle lessen en vakken worden weer georganiseerd, waarbij de leraar het gezonde verstand gebruikt inzake
de coronamaatregelen.
De tussenschoolseopvang (TSO) is als vanouds georganiseerd. De TSO communiceert hierover met de
betreffende ouders. De leerlingen verzamelen zich in een vast lokaal en worden begeleid door een
pedagogische medewerker.
2. Aanpassingen op basis van RIVM-maatregelen:
Ouders mogen niet aanwezig zijn in de school en op het schoolplein.
Bij aanvang van de school staan de ouders op een vaste -daarvoor aangegeven plek- buiten het schoolplein.
De leerlingen komen via 3 ingangen de school binnen. De leraren halen de leerlingen op. Op een vaste
plaats op het schoolplein verzamelen we de kinderen om vervolgens naar binnen te gaan. De begin– en
eindtijden zijn per groep geregeld in navolging van de RIVM-maatregelen. Omdat we als school verplicht
zijn om de in-en uitloop te reguleren. Dit geldt voor zowel binnen– als buiten het schoolgebouw. Het
schema 4 is aan deze Nieuwsbrief 19 toegevoegd.
Tussen de middag wordt de school extra schoongemaakt, dit geldt voor de toiletten, wasbakken en
handvatten. De lokalen, waar de leerlingen tussen de middag hebben gegeten, worden schoongemaakt. De
leerlingen verlaten onder begeleiding van de groepsleraar het schoolgebouw (zie schema 4).
3. Andere afspraken:
Voor de gymnastieklessen houden we zoveel mogelijk een keer per week het rooster aan, werken we in
clusters en moeten we de gymnastiekplaats aanpassen. Zie ook het rooster onder punt 5. De groepen 1-2
gymmen in het speellokaal en de groepen 3 t/m 8 sporten onder begeleiding op het METO-sportterrein.
Het verkleedlokaal en klaslokaal mogen niet gebruikt worden om sportkleding aan te trekken. We
adviseren de dagen waarop wordt gesport, de leerlingen passende kleding te laten dragen, waarmee kan
worden gesport en geleerd.
Doel van de toetsen is de prestaties van de afgelopen periode te meten. Dit schooljaar nemen we methode
gebonden toetsen af en de Citotoetsen rekenen, AVI en DMT (3,4,5) en begrijpend lezen.
Aan het begin van schooljaar 20-21 plannen we voor alle leerlingen een zgn. nulmeting. De nulmeting is de
start om de leerlingprestaties te volgen en daarmee is maatwerk per leerling mogelijk.
We adviseren om zo weinig mogelijk met de auto naar school te komen in verband met de verkeerssituatie
rondom het schoolgebouw en op de parkeerplaats. Daarnaast verzoeken we ouders niet rondom het
schoolgebouw te blijven hangen als de leerling is gebracht of opgehaald.
De jassen en tassen van leerlingen hangen we aan de stoelen in het lokaal vanwege de coronamaatregelen.
Oudergesprekken voeren we via Microsoft Teams en/ of telefoon. Hierover neemt de groepsleraar contact
op met de ouders/ verzorgers.

4: Schema begin- en eindtijden per groep:

Schooltijden

Achter (kleuterplein
Ingang via corridor
3B
1-2 D
1-2 C
1-2 A
1-2 B

Zij(park) ingang naast peuterspeelzaal
6B
3A
7A
7B
4B
4A

Hoofd Hoofdingang)

Poort

Achter ingang

Zij ingang

Hoofd ingang

8u25-8u35 en 14u55 -15u05

Suzanne K (ma, di en don)
Kübra (woe en vr)

Sjoerd (ma, woe, don, vr)
Manon (di)

Nancy (ma, di, don, vr)
Hanneke (wo en vr mi)

8u25-11u55
8u27-11u57
8u29-11u59
8u31-12u01
8u33-12u03
8u35-12u05

12u55-14u55
12u57-14u57
12u59-14u59
13u01-15u01
13u03-15u03
13u05-15u05

7-8 +4-5-6 (trap OH)
1-2-3
6A
5B
5A
8

Schema op basis van 2 minuten tussentijd

Bevindingen over de aanpak vanaf 8 juni kunt u sturen naar het veiligheidsteam. sjoerd.van.loon@lpsnet.nl
Input voor de MR kunnen ouders altijd geven via de mailbox mr.klim-op@lpsnet.nl

5: Het buitengym-rooster. Hiervoor geldt:

•

Leerlingen kleden zich thuis om en gymmen in dezelfde kleren als ze naar school gaan.

•

Kleedruimtes worden niet gebruikt voor het omkleden, alleen het toilet kan gebruikt worden.

•

We gebruiken de volgende lijst om te beoordelen welke beweegactiviteiten buiten gegeven worden: https://www.kvlo.nl/mysite/modules/MDIA0100/4644_3leerlijnenbewegingsonderwijs2b.pdf

•

Wanneer het weer slecht is, worden de lessen afgebroken of afgelast. De gym gaat dan niet door.

•

Leerlingen nemen géén telefoon of sieraden mee.

•

Op maandag vertrekken de groepen 4a en 4b vanaf school.

•

Op maandag om 15.00 u. mogen de leerlingen van groep 8 zelfstandig naar huis.

•

Op donderdag komen de groepen 3a en 3b vanaf het METO-sportveld eerst terug naar school en kunnen om 12.00
u. bij school worden opgehaald.

•

Op donderdag om 15.00 u. mogen de leerlingen van groep 7a en 7b zelfstandig naar huis.

•

Op vrijdag komen de groepen 6a en 6b vanaf het METO-sportveld eerst terug naar school en kunnen om 12.00 u.
bij school worden opgehaald.

Gymnastiek

Docent

Tijden

Groepen

Opmerkingen

MA

Monique *

8:30 – 15:00

4a, 4b, 5a, 5b, 8

3 blok-uren

DI

Max van E.

8:30 – 10:15 en
13:00 - 14:45

Wisselend per
week

DO

Monique *

10:30 – 15:00

3a, 3b, 7a, 7b

2 blok-uren

VR

Monique *

10:30 – 12:00

6a, 6b

1 blok-uur

