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Plan volledige opening van De Toren, 8 juni 2020
Vanaf maandag 8 juni gaan de scholen weer volledig open, dus ook De Toren. We gaan op deze manier weer een
beetje terug naar hoe het was voor Corona. Echter zijn er een aantal aanpassingen, die voortkomen uit het
protocol “Volledig openen basisonderwijs” van o.a. de primair onderwijs raad. Hieronder leest u de belangrijkste
zaken.
Dit zijn de regels die er gelden vanuit het kabinetsbesluit:
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard
worden.
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij
contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
Verder:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Wordt alles dagelijks intensief schoongemaakt; leermiddelen,
tafeltjes, deurklinken etc.;
Blijven leerlingen of leerkrachten met klachten thuis
(neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen, benauwdheid,
koorts);
Blijven de gescheiden ingangen en looproutes voor brengen en
halen zoals deze nu gelden;
Blijft de verlengde inloop ’s morgens tussen 8.15uur en 08.45uur;
Staat er ’s morgens altijd iemand bij de deur of op het plein om
het brengen in goede banen te leiden;
Zijn we aan het onderzoeken of we aan het einde van het
schooljaar oudergesprekken op het plein kunnen voeren;
Benutten we de beschikbare ruimte in school zo optimaal mogelijk;
Blijven we op dinsdag en donderdag buiten gymmen (als het weer
het toelaat);
Is er dringend geadviseerd om zeer terughoudend te zijn met
groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen,
musicals en excursies.
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Kamp en musical groep 8
Vooral het laatste punt zal voor met name de kinderen, ouders en juffen van groep 8 een teleurstelling zijn. Als
school hebben we, in overleg met de MR, besloten om het kamp en het opvoeren van de musical voor publiek
definitief niet door te laten gaan. We vinden het jammer dat we dit besluit moeten nemen, maar het belang van
de gezondheid van onze leerlingen, ouders en medewerkers staat voorop.
Op dit moment wordt er volop geoefend voor de musical en zijn we aan het kijken of we deze kunnen filmen.
Dan kunnen kinderen en ouders vanuit huis kijken naar de eindmusical van groep 8.
Verder zal groep 8 op 24, 25 en 26 juni (de oorspronkelijke data van het kamp) een alternatief programma
hebben. De juffen zijn volop met de leerlingen in gesprek om te kijken hoe ze deze 3 dagen toch onvergetelijk
kunnen maken.

Tot slot
Elk jaar nemen scholen de monitor Sociale Veiligheid af onder de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool.
In november van dit schooljaar hebben we deze vragenlijst al eens afgenomen in deze groep. Dit hebben we
gedaan, omdat er signalen waren dat de groepsvorming verstoord zou zijn in deze groep. De vragenlijst gaf niet
aan dat er sprake was van (acute) onveiligheid in die groep, maar er waren wel enkele aandachtspunten. Zo gaf
destijds ongeveer de helft van de kinderen aan niet te weten of ze zich veilig voelden in en om de school en
hadden ze slechts soms of nooit het gevoel dat mensen op school het fijn vinden dat ze er zijn. De kinderen
gaven de school toen gemiddeld het rapportcijfer 7,7.
Na afname van deze vragenlijst hebben we (opnieuw) geïnvesteerd in de fasen van groepsvorming in groep 7/8.
Na de kerstvakantie is juf Amber, als nieuwe leerkracht gestart met klassenvergaderingen en hierbij passende
activiteiten. Daarnaast is er met behulp van het gericht inzetten van coöperatief leren (klas- en teambouwers)
en coaching voor juf Amber door de CL-coaches (juf Maaike en juf Marieke) verder gebouwd aan een positieve
cohesie en groepsnorm.
Afgelopen week hebben we opnieuw de monitor Sociale Veiligheid afgenomen bij de kinderen uit groep 7/8. De
kinderen geven de school nu een 8,2 als rapportcijfer. Dat is maar liefst een half punt meer dan een half jaar
geleden. Onder andere de volgende sterke punten komen uit de vragenlijst naar voren: kinderen voelen zich
veilig in de school en ervaren dat ze vrienden/ vriendinnen hebben op school.
De fijne sfeer is ook merkbaar en voelbaar in groep 7 en 8. Kinderen hebben ook de afgelopen periode CLstructuren toegepast, zelfs met leerlingen die onderwijs op afstand volgen! En groep 8 is druk bezig met de
voorbereidingen voor de musical en de afsluiting van hun tijd op De Toren. Dit gebeurt op een hele prettige
manier.
Als team zijn we er trots op dat we door een lerende en onderzoekende houding en met behulp van coöperatief
leren de kinderen kunnen laten leren in een vriendelijk en veilig klimaat.
De Toren: Samen Lerend Ontwikkelen!
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