Aan de ouders/verzorgers
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4 februari 2021
CvB/JW/SB-2021043
opengaan scholen 8 februari

Beste ouders/verzorgers,
Alle MOVARE-scholen gaan per 8 februari a.s. volledig open. Met het geheel opengaan van onze scholen, komt
de noodopvang te vervallen. Zoals in onze brief van 1 februari jl. aangegeven, informeren we u nu dat de
landelijke richtlijnen gereed en bekend zijn. Hieronder volgt een nadere toelichting over de heropening.
Mondkapjes en desinfectieproducten
Onderwijspersoneel dat lesgeeft aan groep 7 en 8 kan desgewenst een mondkapje of faceshield dragen (niet
verplicht). Dringend advies: leerlingen van groep 7 en 8 dragen een mondkapje buiten de klas, als zij geen
afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere klassen. Waar mogelijk worden in de school looproutes met
eenrichtingsverkeer gemaakt. Goed om te vermelden is dat wij mondkapjes bij uw kinderen niet zullen
verplichten zonder uw instemming.
Ook van medewerkers wordt verwacht dat ze in ieder geval tijdens verplaatsingsmomenten (dus bijv. op de
gang) een mondkapje dragen. Mondkapjes worden door MOVARE gefaciliteerd. Daarnaast zullen er
desinfectieproducten voorhanden zijn.
Ophalen en brengen
Blijf bij het halen en brengen van kinderen van de groepen 1 tot en met 6 buiten de school. Afhankelijk van de
locatie kunnen er gespreide ophaal- en brengmomenten zijn. Houd 1,5 meter afstand en draag een mondkapje.
Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school.
Leerlingen met verkoudheidsklachten: thuis blijven
Leerlingen op MOVARE-scholen met verkoudheidsklachten blijven thuis of worden naar huis gestuurd. Dit ter
bescherming van de gezondheid van het personeel en in verband met de continuïteit van het primair proces
(besmette leerkracht leidt tot lesuitval/sluiting school). Bij verkoudheidsklachten is het dringende verzoek om
uw kind te laten testen in een GGD-teststraat. Na een negatief testresultaat kan de leerling weer naar school
komen. Zonder dergelijke test, blijft de leerling 5 dagen thuis in quarantaine (in lijn met landelijk beleid).
Quarantaine
Onderwijspersoneel en leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus
gaan 5 dagen in quarantaine. Daarna kunnen ze zich laten testen in een GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in
quarantaine blijven. Scholen geven in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand. Onderwijspersoneel
heeft nog steeds prioriteit bij de GGD-teststraat. Ten aanzien van quarantaine, zie hier de landelijke
richtlijnen.

Wie komt in het schoolgebouw?
Uitsluitend medewerkers van school (incl. pedagogisch medewerkers), stagiaires MBO/HBO en leerkrachten
bewegingsonderwijs. Geen externen.
Afstand houden
Onderwijspersoneel houdt zoals altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Tussen leerlingen onderling en tussen
leerlingen en personeel is dat niet verplicht. Wel werken we zoveel mogelijk met vaste groepen. Buitenspelen
gebeurt alleen met de eigen klas en klassen worden niet gemengd.
Continurooster
Aanvullend van toepassing op alle MOVARE-scholen tot 1 maart. De oudergeleding van de Gemeenschappelijke
Medenzeggenschapsraad (GMR) heeft ermee ingestemd dat voor alle scholen vanaf 8 februari a.s. tot 1 maart
een continurooster geldt van 8.30 tot 14.45 uur, met maximaal 45 minuten lunchpauze. Dat betekent dat
leerlingen niet meer tussen de middag naar huis gaan. Per 1 maart is het mogelijk dat er wijzigingen worden
doorgevoerd.
Veilige school
Het is goed om te benadrukken dat wij kinderen nooit zonder uw toestemming zullen blootstellen aan medische
of gezondheidstesten. Een vaccinatie zal nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvinden. Wij spannen
ons tot het uiterste in om de school een veilige plek te laten zijn voor eenieder, kinderen en medewerkers.
Lichamelijke integriteit staat daarbij voorop.

Voorbereiding
Scholen krijgen van het ministerie van OCW en MOVARE de ruimte om het afstandsonderwijs op vrijdag 5
februari stil te leggen om een veilige en verantwoorde heropening op 8 februari goed voor te bereiden.

Wij vragen uw medewerking
Wij zullen wederom uw hulp en samenwerking hard nodig hebben, om zo onder andere lesuitval of
schoolsluiting te voorkomen. Alvast bedankt voor uw medewerking. Vragen? Neem contact op met de
schooldirecteur: digitaal of telefonisch.
Met vriendelijke groet,
College van Bestuur Onderwijsstichting MOVARE,
Kiki Huijnen-Becks en Ryszard Kruszel
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