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Naast de examenklassen, de praktijklessen en de kwetsbare leerlingen is het de
bedoeling om vanaf 1 maart alle leerlingen minimaal 1 x per week naar school te
laten komen. De leerlingen uit de onderbouw hebben dan 10 weken thuisgezeten.
De 1,5 m-regel blijft bestaan tussen leerlingen onderling, tussen collega’s en tussen
leerlingen en collega’s.
De 1,5 m-regel dient vooral in de lokalen gehandhaafd te worden. Op de gangen,
pleinen en buiten de school is dit veel moeilijker, dus hier naar vermogen handhaven.
Het is dus niet verplicht om in het vervolg al het onderwijs op school te doen, wel
zoveel mogelijk fysiek onderwijs. Kinderen die niet op school zijn, dienen digitaal
onderwijs te krijgen. Dit kan direct online of via digitale opdrachten.
In de klassen mogen vaste koppeltjes gemaakt worden, die wel naast elkaar mogen
zitten. Dit geldt ook voor de examenklassen. De koppeltjes gelden voor de gehele
periode tot de zomervakantie en dienen geregistreerd te worden.
Dit blijft de minimum-variant voor de rest van dit schooljaar. Maatregelen worden
dus niet nog verder aangescherpt.
De pilots van scholen die zelf preventief Coronatesten afnemen, zijn nog niet
afgerond.
Er wordt bij de overheid door de VO-raad stevig aangedrongen op het bij voorrang
vaccineren van onderwijsgevenden.
Zoek op een creatieve manier naar ruimten buiten de school, om daar ook les te
kunnen geven (kerken, bioscoopzalen, sporthallen etc).
Voor het imago van het onderwijs vindt Paul Rosenmüller het van groot belang dat
wij zo spoedig mogelijk aan de nieuwe regels voldoen en niet wachten tot 8 maart. 3
Maart is dus beter dan bijvoorbeeld 8 maart. Communiceer in ieder geval hierover
goed naar de ouders.
Lo-lessen: zoveel mogelijk buiten, binnen met inachtneming van de 1,5 m. Verder
wordt verwezen naar het servicedocument.
Bij een eventuele besmetting gelden dezelfde regels als nu, dus contact opnemen
met de GGD en hun aanwijzingen opvolgen.
Het nieuwe protocol van de VO-raad staat vanaf nu op de website.
Laat kinderen die de volgende week nog niet op school lessen kunnen volgen in ieder
geval even naar school komen voor een persoonlijk contact met de mentor en een
gedeelte van de klas.
Rondleidingen 1 op 1 worden afgeraden. (Gelukkig doen wij doen dus alleen maar
intake-gesprekken GRT)
Er werd een voorbeeld gegeven van een school die werkt met 2 shifts per dag
(ochtend, middag), verkorte roosters, helft op school andere helft digitale
opdrachten, alle leerlingen hiermee elke dag op school. (Ik vond dit erg onduidelijk
GRT)
Zoek je eigen oplossing, niet alles kan. Bij overmacht houdt het op.
De school dient eruit te halen wat erin zit. Inspectie oefent alleen toezicht uit na
signalen.
Examenklassen dienen zoveel mogelijk les te krijgen.
De inspectie doet onderzoek naar de kwaliteit van afstandsonderwijs.
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Gespreide pauzes en gespreid starten zijn noodzakelijk.
11 maart webinar examenbesluit
Op website VO-raad: tools voor ondersteuning bij mentale problemen.

Bijgaand stuur ik jullie ook het nieuwe protocol en het servicedocument.
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