Leiden, 1 mei 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de brief van 23 april jl. hebben we u kort verteld wat de stand van zaken is met betrekking tot het
open gaan van de school na de meivakantie. In deze brief gaan we uitvoeriger in op details, zodat
kinderen en teamleden veilig naar school kunnen vanaf 11 mei. We vinden het erg fijn om de
kinderen weer te zien en zijn u erg dankbaar voor uw inzet, tijd, geduld en flexibiliteit de afgelopen
weken.
Hoe starten we op school?
Er is afgesproken dat alle kinderen vanaf 11 mei twee dagen onderwijs volgen op locatie. U heeft via
SchouderCom een mail gekregen van de groepsleerkracht waarin staat op welke dagen uw kind naar
school komt. Dat is maandag en donderdag of dinsdag en vrijdag. Op woensdag is het voor alle
kinderen een thuiswerkdag en dat geldt ook voor de dagen dat uw kind niet op school aanwezig is.
De schooltijden blijven hetzelfde, namelijk van 8.45-15.00 uur.
Doordat de leerkrachten vier dagen per week les geven op school, is het niet mogelijk om tijdens
thuiswerkdagen van de kinderen tussentijds met kinderen of met u als ouder(s)/verzorger(s) te
overleggen of vragen te beantwoorden. De leerkrachten staan immers voor de groep. De
leerkrachten zullen de kinderen op school uitleg geven over het te maken werk op de dagen dat ze
thuis werken.
We gaan werken met een zogenaamd ingroeimodel. Dat betekent dat bovenstaande constructie in
ieder geval drie weken zal duren. Afhankelijk van kabinetsbesluiten en onze ervaringen op school,
zullen we toewerken naar een volledige schoolweek voor alle kinderen. Daarbij zal, net zoals in de
fase waarmee we nu gaan starten, in eerste instantie de oranje stroom nog niet draaien met leer- en
werkplekken. Alle lessen worden gegeven in de eigen groep.
De dagen dat we op school zijn, zullen we met halve groepen werken. Uiteraard houden we ons
volledig aan de richtlijnen van het RIVM. In het protocol dat hieronder volgt, staan duidelijke
richtlijnen over o.a. het halen en brengen van kinderen, pauzes, gym, ziekte, trakteren en uiteraard
ook over de hygiëne.
Waarom hebben we deze keuze gemaakt?
De Vlieger is een grote school met 285 leerlingen en 21 groepen. Het totaal aantal kinderen en het
totale personeelsbestand dat nodig is om ons onderwijs vorm te geven vraagt dat er veel personeel
op school is. Als alle kinderen in de school zijn met de daarbij benodigde teamleden dan past dit niet
binnen de richtlijnen van het RIVM. Ook vinden wij het belangrijk dat de kinderen na een lange
periode van thuisonderwijs weer de tijd en rust krijgen om op school te wennen aan de nieuwe
werkelijkheid en leren hoe ze met de 1,5 meter afstandsregel om moeten gaan en ook leren hoe ze
goed omgaan met de hygiënevoorschriften.
Ons onderwijsconcept met verschillende stromen maakt dat het lastig is om goed afstand te houden
en de hygiëne toe te passen (wisselende lokalen en wisselende leerling-samenstellingen en
verplaatsingen over de gang). Daarbij doen we aanpassingen binnen het onderwijsconcept van de
oranjestroom, waar wij waken voor teveel leerlingenverkeer door de school heen. Dit om de
veiligheid van de teamleden te vergroten. De routines die nodig zijn om binnen het tijdelijke concept
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te werken, zullen we expliciet aan onze kinderen moeten leren. Dit vraagt intensieve begeleiding,
met name met betrekking op de hygiënemaatregelen.
Tevens hebben we een aantal leerkrachten die vallen binnen de risicogroep, waardoor de bemensing
van de groepen op dit moment een uitdaging is. Dat betekent dat het voor kan komen dat de
kinderen op school geen les krijgen van de eigen groepsleerkracht, maar van een vervanger. Ook dit
vraagt om gewenning en afstemming. Als in de groep van uw kind een andere leerkracht voor de
groep staat, dan wordt u via de leerkracht van uw kind (SchouderCom) hierover geïnformeerd.
Wat te doen bij klachten of ziek zijn?
Ook in de nieuwe situatie, die in ieder geval drie weken gaat duren, blijven de maatregelen die nu al
van kracht waren gelden. De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent
dat je thuisblijft bij de volgende klachten:
• Verkoudheid;
• Niezen;
• Hoesten;
• Keelpijn;
• Moeilijk ademen;
• Koorts (vanaf 38 graden blijft iedereen in het huishouden thuis).
Je mag pas weer naar school als je 24 uur geen klachten meer hebt. Als uw kind niet naar school kan
vanwege bovenstaande klachten of ‘gewoon’ ziek is, dan meldt u uw kind op school ziek volgens de
normale procedure via een SchouderCom bericht naar de leerkracht of een telefoontje naar school
(071-5174664).
Je blijft ook thuis als:
• De leerling Corona gerelateerde klachten heeft. Als een leerling (of teamlid) Coronaklachten
heeft, neemt school contact op met de GGD over het te volgen protocol;
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
op school. Ouder(s)/verzorger(s) dienen hierover zelf contact op te nemen met de directie.
De beslissing wordt genomen in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en de directie. In overleg
met de groepsleerkracht wordt bekeken wat een passend alternatief onderwijsaanbod voor
thuis is.
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs op school. Ouder(s)/verzorger(s) dienen hierover zelf contact op te nemen
met de directie. De beslissing wordt genomen in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en de
directie. In overleg met de groepsleerkracht wordt bekeken wat een passend alternatief
onderwijsaanbod voor thuis is.
Wij verzoeken u met klem deze voorschriften te volgen. Als leerlingen of teamleden gedurende de
schooldag klachten (zoals hierboven beschreven) ontwikkelen, moeten ze direct naar huis. U wordt
dan gebeld om uw kind op te halen.
Het kan voorkomen dat een leerkracht ziek is. In dat geval kan de leerkracht niet naar school komen.
Omdat we de veiligheid van iedereen willen waarborgen, maar ook omdat we geen personeel meer
hebben die kunnen vervangen, kunnen de kinderen niet op school komen. In het geval van ziekte van
een leerkracht ontvangt u via SchouderCom een bericht dat uw kind die dag niet naar school kan
komen. Uw kind werkt dan thuis aan het thuiswerkprogramma. Het kan ook voorkomen dat een
leerkracht gedurende de dag ziek wordt. In dat geval wordt u als ouder(s)/verzorger(s) gebeld om uw
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kind eerder uit school te halen. We begrijpen dat dit ingrijpend is, maar we hebben hierin geen
andere keuze.
Hoe gaan we op school veilig aan de slag?
Halen en brengen
De school kan alleen open als iedereen zich bewust houdt aan de 1,5 meter afstand en er zo weinig
mogelijk contacten zijn met volwassenen onderling. Dat betekent een aanpassing in de klassen,
kamers en het halen en brengen van uw kind.
U kunt uw kind op school brengen tussen 8.25-8.45 uur. Kinderen die door de taxi eerder op school
worden afgezet, kunnen via de voordeur al eerder de school in. Als u uw kind op school brengt, dan
neemt u afscheid op de stoep en voor de hekken van de school. U mag zelf het plein niet op! We
willen u dringend verzoeken om na het brengen en halen van uw kind, zelf ook snel weer te
vertrekken. Het wordt anders echt te druk en onmogelijk om voldoende afstand tot elkaar te
houden.
Ouder(s)/verzorger(s) en taxichauffeurs mogen de school niet in. Bij alle ingangen van de school
(hekken en voordeur) staat een teamlid om uw kind op te vangen. Bij de deuren om de school in te
gaan staat ook een teamlid, die ervoor zorgt dat uw kind zijn of haar handen ontsmet met
virusdodend desinfectant. De kinderen lopen vervolgens zelf naar de eigen klas. De kleuters worden
bij de deur opgevangen door een onderwijsassistent en na het desinfecteren van de handen naar de
klas begeleid.
Als de kinderen naar huis gaan om 15.00 uur desinfecteren kinderen en teamleden wederom hun
handen en kinderen lopen dan zelf naar buiten. Op het plein zijn teamleden aanwezig om dit te
begeleiden. Zorgt u er alstublieft voor dat u op tijd aanwezig bent en uw kind weet waar u staat de
wachten. De kinderen die met de taxi naar huis vervoerd worden, blijven binnen wachten. We
hebben per taxi een plek in de aula waar de kinderen wachten. Als de taxi er is, meldt de chauffeur
zich en wij zorgen ervoor dat uw kind in de juiste taxi komt. Door deze constructie kan het wat langer
duren voordat de taxi van school vertrekt. Uw kind kan dus iets later thuis zijn dan u gewend bent.
Afstand houden
In de gangen en op alle trappen is belijning aangebracht en staan er pijlen. De kinderen weten nu
goed welke richting ze op moeten lopen en waar ze mogen lopen. Bij de ingangen van diverse kamers
is er ook belijning aangebracht, zodat je niet zomaar de kamer in kunt lopen. Op deze manier zijn er
nooit teveel mensen aanwezig in een kamer en zorgen we voor de 1,5 meter afstand.
In de klassen zijn aanpassingen gedaan rondom het digibord en het bureau van de leerkracht. Soms
staat het bureau op een andere plek en vaak is er met belijning aangegeven tot waar je mag komen.
Leerlingen mogen alleen tot 1,5 meter afstand van de leerkracht komen. Ook zijn er oranje hesjes die
gedragen kunnen worden door teamleden met de afspraak ‘ik houd 1,5 meter afstand’ erop. U kent
ze vast wel van het personeel in de supermarkten.
Schoonmaak en handen wassen
Voordat de school dicht ging, werd de school dagelijks door schoonmakers schoon gemaakt. Dit
gebeurde na schooltijd. Aangezien we de hygiëne nu extra willen waarborgen en daar ook veel
belang aan hechten, komen de schoonmakers nu niet alleen na schooltijd, maar zal er ook rond 11
uur een extra schoonmaakronde uitgevoerd worden in de toiletblokken. Bij de toiletten worden extra
papieren handdoeken en zeeppompen geplaatst.
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Daarnaast zal iedere groepsleerkracht regelmatig zelf de deurklinken, toetsenborden, computers,
bureaus en handleuningen schoonmaken. Wij zorgen ervoor dat er per klas voldoende
schoonmaakmiddelen aanwezig zijn.
In iedere klas zijn ook zeep en papierenhanddoeken aanwezig om regelmatig de handen te wassen.
Dat gebeurt sowieso na ieder toiletbezoek, voor en na het eten en drinken en bij het wisselen van
werkplek. De kinderen en teamleden desinfecteren hun handen bij het naar buiten gaan en als ze de
school binnen komen (begin en eind van de schooldag en bij pauzes).
Pauzes
Het is een hele puzzel om alle kinderen buiten te laten spelen in de pauzes. We hebben vele voor- en
nadelen tegen elkaar afgewogen en zijn er op dit moment nog niet helemaal uit. Wij volgen hierin
het protocol en de richtlijnen van het RIVM. Uiteraard zullen me met minder kinderen op het plein
spelen.
Extra vakken
In de oranje stroom werken we vooralsnog niet met de bekende leer- en werkplekken (zgn. ateliers).
Wij vinden het belangrijk om zo min mogelijk beweging op de gangen te hebben en de kinderen nabij
te hebben. Dat betekent dat de kinderen alle lessen in hun eigen klas volgen van hun
groepsleerkracht. We hebben per groep wel extra mogelijkheden voor sport (gym), muziek en kunst.
Er wordt per klas een rooster gemaakt en dan kunnen de kinderen uit alle stromen deelnemen aan
één of meerdere vakken. Uiteraard houden we hierbij rekening met de verdeling van schooldagen op
maandag/donderdag en dinsdag/vrijdag.
Bewegingsonderwijs
Het kabinet heeft besloten dat kinderen in de basisschoolleeftijd weer mogen sporten en daarbij niet
de 1,5 meter afstand hoeven te bewaren tot elkaar. Die afstandsregel is er wel tussen kinderen en de
vakdocent. De gymlessen binnen en buiten gaan na de meivakantie dus weer gewoon van start.
Aangezien in de klas maar de helft van de kinderen aanwezig zijn, is de gymles ook met de helft van
de kinderen. Uw kind hoort via de groepsleerkracht welke dag uw kind gym heeft. Denkt u eraan om
de gymspullen de eerste schooldag mee te geven?
Er zal in ieder geval de komende periode geen judo gegeven worden.
Muziek
Op woensdag was er altijd een muziekdocent aanwezig om muzikale lessen te verzorgen. Het is in
verband met de meivakantie en werkzaamheden van de muziekdocent op meerdere scholen nog niet
helemaal rond, maar we zijn aan het kijken of we 1 dag of 2 dagdelen muziek kunnen blijven geven.
Ook hier wordt per klas een apart rooster voor gemaakt.
Kunst
Het kunstatelier draait nog niet, maar in het kunstatelier wordt wel kunst gegeven. Dat betekent dat
kinderen tijdens kunst-tijd creatief bezig kunnen zijn in het kunstlokaal. U raadt het al, dit gaat ook
plaatsvinden volgens een vast rooster per klas.
Trakteren
Er zijn de afgelopen weken heel veel kinderen jarig geweest en de komende maanden staan er ook
weer veel jarigen op de kalender. We kunnen ons voorstellen dat kinderen willen trakteren op
school. In overleg met de leerkracht kunt u afspraken maken over de dag van het trakteren. We
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willen in deze periode wel zorgvuldig omgaan met de hygiëne regels en vragen u daarom om alleen
traktaties uit te delen die voorverpakt zijn vanuit de fabriek (en helaas dus geen eigen baksels of zelf
gemaakte creatieve traktaties).
Het is voor uw kind niet mogelijk om bij verschillende leerkrachten in andere klassen langs te gaan
met een verjaardagskaart. U hoeft dus geen traktatie te verzorgen voor het team.
Contacten met ouder(s)/verzorger(s)
Het was altijd heel gewoon om even bij de leerkracht binnen te lopen voor schooltijd of na schooltijd
een vraag te stellen of te bellen met de leerkracht. Wij hanteren nu een streng deurbeleid en dat wil
zeggen dat alleen personeel en leerlingen in de school aanwezig zijn. Als u iets aan de leerkracht wil
vragen of iets wil doorgeven, vragen wij u om SchouderCom hiervoor te gebruiken. De leerkracht kan
dan op een tijd die hem of haar uitkomt contact met u opnemen. Probeer zo weinig mogelijk te
bellen, want de leerkrachten zullen na schooltijd veelal vanuit huis verder werken en zijn daardoor
moeilijk telefonisch bereikbaar.
Per klas en per kind zal de leerkracht bekijken wat nodig is in oudercontactmomenten. We vinden
het natuurlijk erg belangrijk dat er wel contact blijft bestaan met u. Dit kan zijn in de vorm van een
heen-en-weer schrift, een vast (video)belmoment of via de mail. De leerkracht informeert u hier
verder over.
Leerlingenvervoer
Als uw kind met de taxi naar school komt, blijft dat ook zo gebeuren. Als u vragen heeft over het
leerlingenvervoer kunt u zelf met de gemeente van uw woonplaats contact opnemen.
Opvang van kinderen van ouders in vitale beroepen
Wij zijn verplicht deze opvang te blijven bieden, maar hebben de grens van onze capaciteit bereikt.
Omdat we alle groepen gaan opvangen, betekent dit dat de lokalen allemaal bezet zijn gedurende 4
dagen. De beschikbaarheid van ruimte is daarom erg beperkt. Wij hebben nog een kleine ruimte
beschikbaar, waar wij de opvang kunnen realiseren, maar de capaciteit met betrekking tot het aantal
kinderen is zeer beperkt. In principe is het zo dat kinderen die extra naar school komen niet in de
eigen groep opgevangen worden. Dat betekent dat kinderen die gebruik maken van de opvang in een
gemixte populatie bij elkaar zitten.
Mocht u toch gebruik moeten maken van de opvang, wilt u dan een SchouderCom sturen naar de
directie? Wij zullen ons best doen de opvang te realiseren.
Wij vinden het allemaal fijn dat de school weer open kan en willen heel graag de kinderen weer zien.
We hebben de kinderen ontzettend gemist en lesgeven blijft onze passie! Zoals u in deze uitgebreide
brief heeft kunnen lezen, doen we er alles aan om goed en veilig onderwijs te blijven bieden.
Tot volgende week en voor iedereen ‘blijf gezond’!
Met vriendelijke groeten,
namens de directie van de Vlieger
Sabrina Engels
Leonoor Sleijser
Talea van der Wal
Judith Stevens
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