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It’s not what happens to you,
but how you react to it that matters.
Epictetus

23 november 2020

Beste ouders/verzorgers van de Freinetschool Delft,
Hierbij de nieuwe Freidag. De Freidag verschijnt iedere vrijdag tijdens reguliere schoolweken en, indien
we iets belangrijks direct met u willen delen, op een andere dag. U vindt de Freidag ook op onze
website www.freinetschooldelft.nl.
In deze Freidag komt aan de orde:
-

Corona
Scenario’s

Met een vriendelijke groet,

René van Engelen
Directie Freinetschool Delft

Corona
Voorlopig is Corona nog even ‘onder ons’. Het zal nog even duren voordat we een vaccin hebben en er
voldoende mensen zijn ingeënt.
In het basisonderwijs is het opvallend om te zien hoe ‘normaal’ alles lijkt. De kinderen zijn gewoon op
school. Medewerkers werken gewoon op hun werkplek (in de klas). Er zijn geen mondkapjes. Dat
maakt dat je misschien met elkaar minder alert bent.
Daar moeten we met elkaar voor waken. Ik geef hier geen herhaling van het protocol en de afspraken,
maar doe wel een oproep: laten we ons bewust zijn van de risico’s en handelen volgens de afspraken.
René

Scenario’s
Op dit moment wordt er vaak ad-hoc gereageerd als er een leerkracht uit valt of een leerling in
quarantaine moet. De acties hadden soms vervelende gevolgen. Als je als ouder ‘s morgens vroeg pas
hoort dat je kind niet naar school kan, is het lastig opvang te regelen. Invallers die de groep en ons
onderwijs niet kennen, kunnen voor meer onrust dan rust zorgen.
Om een ieder meer duidelijkheid te geven, heb ik voor vijf mogelijke scenario’s een aanpak
omschreven. Het stuk is in het Kaderteam besproken. Teamleden hebben op het stuk kunnen
reageren. Het stuk is in de MR besproken. Dit alles heeft geleid tot enkele waardevolle toevoegingen.
De MR heeft inmiddels ingestemd met het stuk. Hieronder een bewerkte versie.
Het doel van de aanpak per scenario:
-

rust voor de kinderen
duidelijkheid en voorspelbaarheid voor ouders en collega’s

Onderaan de vijf scenario’s staat nog wie er verantwoordelijk is voor de acties bij ieder scenario,
duiding van het thuisonderwijs en opvang voor kinderen die niet thuis opgevangen kunnen worden.

Verantwoordelijken voor de uitvoering:
Scenario 1: Tessa, Joke en René
Scenario 2: Tessa en René
Scenario 3: Tessa en René
Scenario 4: René
Scenario 5: René en Caroline Versprille (bestuurder Librijn)

Thuisonderwijs
De beide locatieleiders spreken in hun eigen bouw af hoe thuisonderwijs plaats vindt en stemmen dit
samen af voor een doorgaande lijn tussen onder- en bovenbouw. Daarbij wordt zorg gedragen dat de
leerkracht dagelijks online contact heeft met de leerlingen tijdens het thuisonderwijs. De afspraken
thuisonderwijs worden door beide locatieleiders voor hun bouw op schrift gezet. Als een teamlid te
ziek is om thuisonderwijs te verzorgen, wordt dit overgenomen door een andere collega.

Opvang kinderen door ouders
Met de ouders van de MR gaan contact opnemen met school over het organiseren van opvang van
die kinderen die niet thuis opgevangen kunnen worden. De opvang wordt georganiseerd door ouders.
Het moet gaan om een beperkt aantal kinderen (geen hele groep). De kinderen volgen gewoon het
online onderwijs van de leerkracht. Er is altijd een ambulante collega als aanspreekpunt.

