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Maastricht, d.d. 05-02-2021
Aan:
Betreft:

Alle ouders/ verzorgers van BS Scharn,
Heropening school vanaf maandag 08-02-2021

Dag ouders/verzorgers,
Met deze brief informeren wij u uitgebreid over de heropening van de school op maandag 08-02-2021.
Wij trachten als veiligheidsteam en team van basisschool Scharn u zo breed mogelijk te informeren.
Bewaar deze brief goed, omdat hier alle afspraken instaan voor de komende periode. Omdat wij zelf ook
weer lerende zijn van en met deze voor ons allen nieuwe en complexe situatie zullen nog niet alle zaken,
geheel geregeld zijn. Wij vragen u dan ook om ons van input te voorzien, met name vanuit de eerste
fase van uitvoering (08-02 t/m 12-02-2021), opdat wij ons plan, ‘heropening BS Scharn’, voor de periode
van 22-02-2021 en verder, kunnen optimaliseren. Dit plan heeft overigens instemming van de
medezeggenschapsraad gekregen op 04-02-2021. Hierbij hebben we aangetekend, dat de school te
allen tijde met de MR in contact blijft over wijzigingen, aanpassingen e.d.
Allereerst willen wij alle ouders/verzorgers danken voor het in ons gestelde vertrouwen de afgelopen
lockdownfase. Dankzij de medewerking van velen, maar met name de inzet van leerlingen en
leerkrachten hebben wij op goed niveau onlineonderwijs weten te verzorgen. Wij zijn natuurlijk heel blij
dat we de leerlingen weer mogen ontvangen. Maar er zijn ook zorgen. Als je als school een echte
thuishaven wilt zijn voor leerlingen en medewerkers dan dient dit (ook) veilig te gebeuren. Vandaar dat
we in dit plan breed ingaan op veiligheids- en andere aspecten, die gelden bij de heropening van de
school.
Basisschool Scharn gaat vanaf maandag 08-02-2021, na een tweede Corona lockdownfase, weer open.
Het kabinet heeft dit besloten. Dit betekent dat er afspraken gemaakt moeten worden op de gebieden
veiligheid, organisatie, onderwijs en communicatie. We zullen respectievelijk op de genoemde
aandachtsgebieden dieper ingaan.

Veiligheid
-

Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school
mogen. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een
leerling naar school. In deze wordt de actuele beslisboom gevolgd. Als school bekijken we nog
of we hierbij (koorts)thermometers toepassen bij het vaststellen van mogelijk koorts.
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-

-

-

-

Iedereen blijft thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel,
leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders
thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast corona klachten ook koorts (vanaf 38
graden Celsius) of last van benauwdheid heeft
Als er een (corona)besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies
van de GGD. Test een leerling of leerkracht positief, dan blijft de hele klas in thuisquarantaine.
Na 5 dagen volgt een test. Bij niet kunnen of willen overleggen van een negatief testbewijs
dient de groep nog eens 5 dagen in quarantaine te blijven. Met de GGD zal hierover,
veelvuldig contact zijn,
De ouders/verzorgers van de desbetreffende groep worden in ieder geval uiterlijk om 07.30
uur ’s morgens ingelicht of hun kind(eren) thuis dienen te blijven. Dit geldt voor:
• 1 dag (bij voorbeeld als een leerkracht een sneltest dient te ondergaan en er geen
vervanging voorhanden is). Overigens volgens de richtlijn van RIVM/GGD kunnen
leerkrachten hun werk hervatten nadat ze 24 uur klachtenvrij zijn,
• enkele dagen (indien men thuis moet blijven vanwege een coronasituatie in de
gezinssituatie),
• voor 5 dagen (quarantainesituatie),
• voor 10 dagen (geen negatief testbewijs)
Zie verder: protocol PO-Raad van 04-02-2021, heropening scholen, hfd. 4, par 3, over
thuisblijven en gezondheid van leerlingen.

T.a.v. de hygiëne, heeft de school tal van passende maatregelen getroffen.
De leerlingen van de groepen 6,7 en 8 dragen een neus/mondmasker wanneer zij zich binnen de school
voortbewegen. Vraag aan u als ouder om uw kind(eren) een neus/mondmasker mee te geven. Dank
hiervoor.
T.a.v. kleding en eten het navolgende:
• om kinderen kleding aan te doen die door kinderen zelfstandig aan- en uitgetrokken
kan worden. Tevens het verzoek om te zorgen voor warmere kleding i.v.m.
eerdergenoemde ventilatie
• om eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk door kinderen zelf kan worden
geopend; handige bekers, schoongemaakt fruit, boterhammentrommels.
• Er wordt niet getrakteerd in deze periode

Organisatie
Alle leerlingen komen naar school. In principe is het gebouw nog altijd gesloten voor ouders/verzorgers
en externen. Het gebouw is enkel open voor leerlingen en medewerkers. Dit houdt in dat we de brengen haaltijden weer gefaseerd uitvoeren in vier tijdsloten. Hierbij komen de leerlingen van groep 5 t/m 8
zoveel als mogelijk zelfstandig naar school, te voet of met de fiets. De leerlingen van de groepen 1 t/m
4 worden door één ouder/verzorger naar school gebracht, het liefst met mondneusmaker. Dit gebeurt
via de wijze van, ‘kiss and ride/walk’. We willen daarbij vragen zo min mogelijk gebruik te maken van
gemotoriseerd (en fiets-)vervoer van de Kloosterstraat, om onnodige opstoppingen te voorkomen. De
leerlingen worden bij de bekende toegangspoorten opgevangen. Ouders/verzorgers en anderen blijven
buiten de poort. Hierna gaan ze naar hun groep waar ze worden opgevangen door de groepsleerkracht.
Aan het einde van de dag gelden dezelfde regels. De groepsleerkracht brengt de kinderen naar de
schoolpoort(en), waarna de ouders/verzorgers hun kind(eren) ophalen. We willen vragen om zo laat
mogelijk in aangegeven tijdslot te komen om de leerlingen te brengen en te halen. Dit ook weer om
zoveel als mogelijk veiligheid voor iedereen in te bouwen. We hanteren de navolgende toegangspoorten
en looproutes:
Poort groep 1 en 2 =

leerlingen van groep 1 en 2
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Poort groep 3en 5 =
Poort groep 4 en 6 =
Poort groep 7 =
Poort groep 8 =

bij lokaal groepen 3
bij hoofdingang
rechts van hoofdingang (hier worden ook de fietsen geplaatst)
links van hoofdingang (hier worden ook de fietsen geplaatst)

De aanvangstijden en diverse tijdsloten zijn:
08.00-08.15 uur
groepen 1 en 2
08.15-08.30 uur
groepen 3 en 4
08.30-08.45 uur
groepen 5 en 6
08.45-09.00 uur
groepen 7 en 8
De eindtijden en tijdsloten zijn (aldus met klem de vraag echt zo laat mogelijk in tijdslot te komen):
Groepen 1 en 2 = maandag, dinsdag, donderdag (14.00-14.15 uur), woensdag en vrijdag (groep 2),
(11.30-11.45 uur)
Groepen 3 en 4 = maandag, dinsdag, donderdag (14.15-14.30 uur), woensdag en vrijdag (11.45-12.00
uur)
Groepen 5 en 6 = maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (14.30-14.45 uur), woensdag (12.00-12.15
uur)
Groepen 7 en 8= maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (14.45-15.00 uur), woensdag (12.15-12.30
uur)
Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet mogelijk dat kinderen die eerder uit zijn in de groep van hun
broertje/zusje worden opgevangen. Dit geldt aldus voor de groepen 1 t/ 4, want de groepen 5 t/m 8,
hiervan kunnen de leerlingen zelf naar huis. Wat we wel doen is het opvangen van de leerlingen van
groep 1 en 2, deze kunnen waar nodig (bij broertje en zusje in groep 3+4) tussen 14.15 en 14.30 uur op
maandag, dinsdag en donderdag uur worden opgehaald bij de hoofdpoort van de dislocatie. Op
woensdag en vrijdag is dit van 11.45-12.00 uur. Dit wordt verzorgd door juf Laura of een van de
groepsleerkrachten van groep 1 en 2.
Onderwijs aan anderstalige leerlingen, de zogenaamde NT2-leerlingen krijgen onderwijs van hun eigen
leerkracht. Juf Laura zal dit wel verzorgen voor de leerlingen van de onderbouw De HB-leerlingen werken
hun programma voornamelijk af ook in de eigen groep. De overige vakleerkrachten zijn voor de tijd dat
het duurt gelieerd aan één groep en zullen daar extra begeleiding verzorgen aan leerlingen.
Over het a.s. carnavalsfeest, vrijdag 12-02-2021, bent u in een separate mail geïnformeerd. De eindtijden
en daarmee ophaaltijden voor de desbetreffende groepen zijn:
Groepen 1 en 2 = 11.15 uur
Groepen 3 en 4 = 11.30 uur
Groepen 5 en 6 = 11.45 uur
Groepen 7 en 8 = 12.00 uur
BSO (Buiten schoolse opvang)
Ophalen kinderen groepen 1/2 door Pm BSO Scharn: PM (Pedagogisch Medewerkers) BSO komen
door Hoofdingang gebouw groepen 1/2, daar zitten de kinderen op de grond: verzamelplek waar PM
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checken of ze alle kinderen hebben die gebruik maken van de NOODopvang van de BSO. Wanneer ze
compleet zijn, verlaten de Pm met kinderen het gebouw via de zij-ingang links (bij de gymzaal). PM
steken over met de kinderen en volgen de looproute aan de rechterkant van het schoolgebouw (dus
achter langs het gebouw en NIET via de straat: ivm veiligheid kinderen). Fietsen zullen ook via deze
kant worden meegenomen. De PM zullen met de kinderen via het grote plein door de achteringang
van het BSO-gebouw naar binnen komen.
Ophalen kinderen groep 3/4 door PM BSO Scharn: PM zullen de kinderen verzamelen op het
speelplein bij Hoofdingang school, bij het Podium. Daar zullen PM de kinderen checken en
verzamelen. Wanneer zij compleet zijn, volgen zij de looproute aan de rechterkant van het
schoolgebouw: zij lopen achter langs het gebouw en NIET via de straat : ivm veiligheid van de
kinderen. Fietsen zullen ook via deze kant worden meegenomen. De PM zullen met de kinderen via het
grote plein door de achteringang van het BSO-gebouw naar binnen komen.
Ophalen kinderen groepen 5/6/7/8: zoals normaal ook gebeurt, zullen de kinderen van deze groepen
aan de achterkant van de school (op het schoolplein van groep 5/6/7/8), naar buiten komen. Daar zal
een PM van BSO Scharn staan om de kinderen op te vangen en te registreren. Ook de kinderen met
fietsen komen met fiets naar dit plein en lopen dus met een PM via de looproute, rechts langs het
schoolgebouw.
Maandag:
Ophalen kinderen groepen 1-2-3-4:
Ophalen kinderen groepen 5-6-7-8:

14.15 uur (ipv om 15.00 uur)
14.45 uur (ipv om 15.00 uur)

Dinsdag:
Ophalen kinderen groepen 1-2-3-4:
Ophalen kinderen groepen 5-6-7-8:

14.15 uur (ipv om 15.00 uur)
14.45 uur (ipv om 15.00 uur)

Woensdag:
Ophalen kinderen alle groepen: 12.15 uur (ipv 12.30 uur: dan zijn ze om 12.30 bij BSO en overlapt het
niet met de PO) De Administratief medewerker van school zal deze kinderen van 11.30-12.15 in de
school verzamelen. Om 12.15 uur zal er een PM komen van BSO Scharn om de kinderen van de
administratief medewerker over te nemen. Deze overdracht zal buiten plaatsvinden, bij de
Hoofdingang van de school.
Donderdag:
Ophalen kinderen groepen 1-2-3-4:
Ophalen kinderen groepen 5-6-7-8:
Vrijdag:
Ophalen kinderen groepen 2-3-4:
Ophalen kinderen groepen 5-6-7-8:
*m.u.v. carnavalsvrijdag

14.15 uur (ipv om 15.00 uur)
14.45 uur (ipv om 15.00 uur)

11.45 uur (ipv om 12.00 uur)
14.45 uur (ipv om 15.00 uur)*

PM zullen bij overdracht/ ophaalmoment een mondkapje dragen, zowel binnen als buiten.
TSO (Tussen schoolse opvang)
Tussen de middag blijven alle kinderen op school, om het aantal haal- en brengmomenten zoveel als
mogelijk te beperken. In de pauzetijden van een half uur zullen de TSO-medewerkers de kinderen
begeleiden. Dit mag volgens de landelijke richtlijnen. De TSO wordt veelal buiten op separate plekken
per groep uitgevoerd door 1 medewerker per groep.
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NSO (naschoolse opvang school)
Ten slotte, het naschools programma is in ieder geval t/m 02-03-2021 opgeschort.

Onderwijs
Wij starten opnieuw met fysiek onderwijs, waarbij het crea en muziekonderwijs wordt verzorgd, voor
zolang als het duurt, door de eigen groepsleerkracht. Voor de eerste week tot aan de carnavalsvakantie
hanteren we een aangepast programma. We willen de leerlingen genoeg ruimte geven om te delen, te
wennen en weer te genieten van het op school zijn met de klasgenootjes, de juf en de meester….
Dit geeft de school ook de kans om de kinderen in kaart te brengen qua welbevinden, maar ook qua
leerkennis. Hierop kunnen we dan adequaat anticiperen. Na een fase van ‘regulier’ onderwijs, waarbij we
het gewone (methodische) programma hanteren, zullen wij waar nodig herhalingsstof toepassen.
Toetsing van de leerlingen, vindt als alles meezit, pas na de 2e week van de vakantie plaats. Dit betekent
ook dat de rapportages en daaropvolgende oudergesprekken later plaatsvinden, eind maart/begin april
2021. Waar dit nodig is zullen wij medio maart 2021 een terugkoppeling geven van onze eerste
bevindingen na heropening en u inlichten over onze aanpak in rest van het jaar. Het spreekt voor zich,
dat als wij bij de hertstart van het onderwijs grote hiaten bij leerlingen ontdekken, we deze niet alleen
direct aanpakken, maar ook ouders/verzorgers hiervan in kennis stellen.
De beweeg- en sportlessen gaan via een aangepast rooster wel door en worden gegeven door de
sportdocenten Daan en Martijn.
Onlineonderwijs
Wanneer krijgen de leerlingen thuisonderwijs en hoe ziet de invulling eruit (ps. Dit wordt de komende
weken verder uitgezocht):
Als er lesuitval is door ziekte van de leraar en we geen passende vervanging achter de hand
hebben. Wanneer de zieke leerkracht in staat is om les te geven dan zal hij/zij online nog
enkele instructies verzorgen. Indien de leerkracht te ziek is, werken de kinderen die dag aan
een noodpakket, welke dan aan de leerlingen, op zijn vroegst op 22-02-2021, wordt uitgereikt.
Dat noodpakket moet bewaard blijven voor de betreffende ziektedag, zodat kinderen het niet
dan al af hebben. Daarnaast zetten we in die dagen ook in op digitale verwerking van lesstof.
Hierover volgt zo nodig meer informatie de komende weken. Wij willen als schoolteam eerst
zelf goed bekijken wat wettelijk en wenselijk is.
Als de leerling thuis moet blijven omdat hij/zij in quarantaine zit wordt waar nodig een
noodpakket thuis afgegeven.
Wanneer de hele klas (inclusief leerkracht) in quarantaine zit, vanwege een positief geteste
leerling; Er volgt dan thuisonderwijs door de leerkracht, voor zover dit methodisch ook goed

kan. Er wordt dan vooral gebruik gemaakt van digitale software.
-

Bij deze noodoplossingen wordt gekeken naar mogelijkheden als materialen ophalen, gebruik
basispoort e.a. Nogmaals, hierover wordt u tijdig op de hoogte gebracht.
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Communicatie
-

-

Er is aldus geen fysiek contact tussen medewerkers en ouders. Oudergesprekken vinden digitaal
plaats. Bij urgente, belangrijke te bespreken zaken kan bij uitzondering het gesprek op school
en fysiek plaatsvinden.
Ouders/verzorgers worden via ouderportaal SchouderCom steeds op de hoogte gehouden,
zowel door de school als door MosaLira.

Deze brief is onderdeel van het totale en integrale plan, ‘heropening BS Scharn’. Voor geïnteresseerden
is dit plan op school in te zien. Aan het einde van de komende week, of zoveel eerder als nodig, zullen
wij u informeren over mogelijke aanpassingen richting 22-02-2021.
Voor vragen en aan/opmerkingen wil ik u vragen deze bij de administratie kenbaar te maken. Wij zullen
alle aandachtspunten inventariseren en hierop z.s.m. naar allen toe reageren.
Voor nu willen wij u en ons allen heel veel sterkte en succes wensen in deze nieuwe fase Corona-aanpak.
Namens het team van BS Scharn,
U vriendelijk groetend,
Marcel Janssen

