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Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar
school.
1 ouder/verzorger mag de kinderen brengen en halen.
Zij blijven buiten het plein en houden 1,5m afstand
van andere ouders.
Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis.
Er is toezicht op het plein, kleuters worden begeleid
naar hun groep wanneer nodig.
In de weken voor de voorjaarsvakantie is er geen gym.
Zwemmen gaat niet door.
Ramen en deuren van de lokalen zijn open, school
zorgt voor beschermende middelen. Iedere dag is er
een controle rondje m.b.t. zeep en handdoekjes in de
groepen.
Bij binnenkomst wassen alle kinderen hun handen.
Ouders komen niet op het plein of in de school. Alleen
op afspraak mogen ouders in de school als er een
mondkapje gedragen wordt.
Bij verplaatsing in de gangen dragen alle leerkrachten
en de leerlingen van de groepen 7 en 8 altijd een
mondkapje.
We ontvangen tot de voorjaarsvakantie de helft van
de groep per dag voor onderwijs. U ontvangt van de
groepsleerkracht een overzicht wanneer uw kind
verwacht wordt.
Personeel en stagiaires zijn aanwezig op school.
Externe begeleiders zijn welkom na het maken van
een afspraak en dragen een mondkapje.
Tijdens het buitenspelen, speelt elke groep op een
eigen gedeelte van het plein. De groepen spelen dus
gespreid buiten.
Iedereen houdt 1,5m afstand van elkaar, mits dit
haalbaar is.
Leerlingen blijven zoveel mogelijk binnen het eigen
lokaal.
Groepen spelen gescheiden van elkaar buiten.
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Toetsen, rapportage & gesprekken







Quarantaine
 We volgen de meest actuele beslisboom.
 Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact
zijn geweest met iemand die besmet is met het
coronavirus: 5 dagen thuis in quarantaine.
 Na 5 dagen laten testen bij de GGD, als ouders
bezwaar hebben tegen testen, dan blijft het kind nog
5 dagen langer in quarantaine.

We houden de reguliere schooltijden aan.
Om 08.15 u en 13.00 u gaan de deuren open voor
inloop. De eindtijden zijn als volgt: De kinderen van de
groepen 1 en 2, 4 en 6 zijn om 11:50 uur en om 15:20
uur buiten. De overige groepen om 12:00 uur en om
15:30 uur. Op woensdag en vrijdag zijn de groepen 3,
5, 7 en 8 om 12:05 uur buiten en de andere groepen
om 12:15 uur. De groepsleerkracht loopt mee naar
buiten.
Als uw kind geen coronaklachten heeft en niet ziek is
verwachten we dat alle kinderen naar school komen.
We volgen het schoolonderwijs.
We beginnen met herhaling en gaan daarna verder
met de nieuwe lesstof.
Overblijf alleen voor de kinderen die in de
noodopvang vallen. Dit moet u opnieuw aanvragen bij
de directie.
In de klas krijgen de kinderen instructies, de
verwerking van de stof vindt deels op school en deels
thuis plaats.
Als een groep in quarantaine moet, wordt er met die
groep specifiek gecommuniceerd hoe we het
onderwijs op dat moment gaan aanpakken.
Noodopvangkinderen sluiten aan in hun eigen groep.
De kinderen van groep 1 t/m 3 zitten in een groepje of
tweetallen in de klas. De kinderen van 4 t/m 8 zitten in
tweetallen of een toets opstelling in de klas.

Na de herhaling worden de M-toetsen(groep 3 t/m 8)
van CITO afgenomen, zodat de leerkrachten weten
waar de groep staat qua leerdoelen. Deze zullen na de
voorjaarsvakantie plaatsvinden.
Aan de hand van de resultaten stellen de leerkrachten
hun lesdoelen op voor de aankomende periode.
Na de voorjaarsvakantie zullen voortgangsgesprekken
plaatsvinden, hier wordt u later verder over
geïnformeerd.
Methode toetsen worden in de eerste week niet
afgenomen.

Communicatie
 Vragen over de overblijf of noodopvang dan kunt
mailen naar directie@pomiddelpunt.nl, noteer hier de
naam en de groep van uw kind(eren) en uw
telefoonnummer zodat u kunt worden terug gebeld.
 Bij vragen over werken in de klas neemt u contact op
met de groepsleerkracht, via de mail.
 Ziekmelden van uw kind, doet u bij de leerkracht, via
de mail.
 Coronabesmetting melden via de directie.
 Mocht er nieuws zijn of iets veranderen, dan
informeren wij u via de nieuwsbrief.

