Ommen, 10 september 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We gaan nu alweer ruim drie weken naar school. We merken dat het soms lastig is voor
ouder(s)/ verzorger(s) om te bepalen wanneer uw kind wel/niet naar school mag bij
(verkoudheids-) klachten.
We blijven de richtlijnen van het RIVM volgen en hanteren de Beslisboom (bijgevoegd)
bij het bepalen van wel/niet naar school.
We worden ook geconfronteerd met kinderen die chronische verkoudheidsklachten
hebben. We verzoeken u dan een verklaring bij de huisarts op te vragen dat het kind
naar school kan.
Als kinderen thuis moeten blijven volgt vaak de vraag over het geven van huiswerk.
We zijn druk bezig hiervoor een protocol op te stellen.
Het (mee-)geven van huiswerk is namelijk complexer dan gedacht. Een leerkracht geeft
normaal gesproken overdag les, en dus wordt het lastiger om dan ook les op afstand te
verzorgen of werkpakketten mee te geven. Immers het schooljaar loopt door en dus
verandert elke week het huiswerkpakket.
En rijst de vraag; vanaf wanneer moet een kind huiswerk maken. (verwachte periode
afwezigheid) Ook is er een verschil tussen kinderen die ziek zijn en kinderen die thuis
zijn omdat familieleden klachten hebben.
Het is al voorgekomen dat leerkrachten afwezig waren omdat zij niet naar school
mochten vanwege het protocol RIVM. Dan hebben we te maken met een invaller, of zoals
de laatste tijd erg vaak voorkomt, er is geen inval beschikbaar.
Onze school heeft een protocol afwezigheid leerkracht, maar deze moeten we nu
aanpassen omdat we wederom te maken hebben met Corona gerelateerde zaken.
We hopen heel binnenkort richtlijnen te krijgen van de PO raad of van ons bestuur over
het verstrekken van huiswerk en hoe te handelen bij afwezigheid van leerkrachten.
Uiteraard hebben we over bovenstaande contact met de MR van onze school.
We proberen als school steeds zo goed mogelijk in te springen op de (steeds weer
nieuwe) vraagstukken die voorbijkomen in Coronatijd. Daarbij proberen wij u zo snel
mogelijk op de hoogte te brengen.
Met vriendelijke groet,
Mirjan Vukkink en Janneke Wind
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