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NIEUW BESTUUR: VARIETAS
IN HET BEGIN: WERKEN IN SHIFTS
MAATREGELEN HYGIËNISCHE VEILIGHEID

De terugblik
van Rob

Voorzichtig beginnen we weer te denken aan het opstarten van
het gewone leven. Daar zijn de meesten ook wel aan toe. Tijdens
(online) teambijeenkomsten merk je ook de passie en gedrevenheid bij de collega’s om weer fijn met de leerlingen aan het werk te
mogen. Wel een dubbel gevoel natuurlijk. Heerlijk om elkaar weer
op school te ontmoeten. Maar aan de andere kant speelt de vraag
telkens door je hoofd hoe onbevangen en vrij we met elkaar om
kunnen gaan als we elkaar weer fysiek ontmoeten.
Huidhonger, een voor velen nieuwe
term, kwamen we regelmatig in
de media tegen. De behoefte fysiek
andere mensen te ontmoeten,
een hand te geven, een aai over
het hoofd van een leerling, een
arm om een schouder voor wie het
even moeilijk heeft. Het zal nog
wel een poosje duren voordat we
onze onbevangenheid weer terug
hebben.

Huidhonger, een voor
velen nieuwe term,
kwamen we regelmatig in
de media tegen.
De besluitvorming ten aanzien van
het opstarten van de scholen na de
meivakantie ging met veel aarzelingen, twijfels en zorg gepaard.
Ons bestuur heeft meteen toen de
coronacrisis uitbrak een crisisteam
samengesteld, bestaande uit de
beide bestuurders, een medewerker
van het stafbureau en enkele directeuren. Wekelijks kwamen zij bij
elkaar, wat regelmatig resulteerde
in een nieuwsbrief naar ouders en/
of personeel.
Toen het kabinet met het besluit
kwam dat de basisscholen na de
meivakantie voor de helft van de
lestijd weer onderwijs konden gaan
geven, heeft men voor moeilijke
keuzes gestaan. Gaan we hele
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dagen lesgeven aan de helft van
onze leerlingen, of gaan we alle
leerlingen iedere dag ontvangen
in een zogenaamde morgen- en
middagshift? Er zijn binnen het
crisisteam en vervolgens binnen
het directeurenoverleg en de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zorgvuldige en
uitgebreide afwegingen gemaakt.
Argumenten voor en tegen wisselden elkaar in snel tempo af,
waarbij het respect voor elkaars
standpunten er altijd bleef. Iedereen
realiseerde zich dat er geen 100%
bevredigende oplossing te vinden
was.
Nadat de besluitvorming onder u
als ouders bekend gemaakt werd,
merkten we dat dezelfde argumenten ook onder u leefden. Veel ouders
die de besluiten ondersteunden,
maar ook ouders die hun bezorgdheid kenbaar maakten. Ouders
die hun kinderen op een andere
school hebben, wilden graag dat de
school van hun kind het rooster van
Reggewinde zouden overnemen, zo
vernamen we. Maar andersom was
natuurlijk ook het geval.
Vanaf 11 mei zullen we vooral werken aan het verwerken van emoties,
angsten en onzekerheden. Ook
dat is een belangrijke taak van het
onderwijs. Daarom ook is het zo
belangrijk om de hele groep iedere

dag bij elkaar te hebben, om samen
te ervaren hoe plezierig het is elkaar
weer te mogen ontmoeten, samen
plezier te hebben, maar ook om
samen de emoties te verwerken.
Daarnaast gaan we ook weer
voorzichtig werken aan de verschillende vakgebieden. Daarbij in acht
nemend de strenge hygiënische
maatregelen. Iets dat op een school
met kleine groepen gelukkig iets
gemakkelijker gaat, dan bij grote
scholen met overvolle groepen.
Bij een terugblik ontkom je er soms
niet aan om ook vooruit te kijken.
De mogelijkheid is reëel aan te
nemen dat vanaf 1 juni de scholen
weer volledig gaan draaien. Of dit
nu wel of niet het geval is, we zullen
de komende drie weken zeker gaan
evalueren en onze ervaringen mee
nemen voor de periode na 1 juni. We
hebben in de achter ons liggende
periode veel reacties van u mogen
ontvangen, veel complimenten,
soms ook bezorgdheid, maar altijd
vanuit een grote betrokkenheid.
Gaat u vooral door met het geven
van feedback op ons beleid, zodat
we in samenspraak met onze Medezeggenschapsraad, zaken eventueel
kunnen bijstellen of juist moeten
voortzetten.
Een goede gezondheid gewenst!
Rob Huberts

Kalender
• donderdag 21 mei
Hemelvaart
• vrijdag 22 mei
Leerlingen vrij
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De eerste 13 schooldagen

Dagelijks naar school in shifts
Nadat we als school door het bestuur zijn geïnformeerd over de
gekozen organisatievorm zijn wij als team meteen aan de slag
gegaan om een verdeling te maken. In dit schema ziet u per locatie welke groep er per dagdeel naar school moet.

Uitgangspunten
De uitgangspunten die leidend
waren bij het maken van de indeling:
• kinderen uit hetzelfde gezin
tegelijkertijd naar school te
kunnen laten gaan;
• een evenredige verdeling
tussen op de ochtend en op de
middag naar school gaan;
• het creëren van ruimte voor
tussentijdse schoonmaak;
• lestijdblokken van 2,5 uur;
• opstarten in de eigen leerjaargroep met de eigen leerkracht.
Noodopvang
Daarnaast zal er op de dagen dat
het nodig is ook noodopvang zijn.
Dit is voor ouders die een vitaal
beroep hebben en geen mogelijkheden tot opvang.
Inzet stagiaires
Om het aantal volwassenen te
beperken is er één stagiaire per
dagdeel in school aanwezig.

Ochtendgroep:
08:30 tot 11:00 uur
Middaggroep:
12:00 tot 14.30 uur
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Voor hygiëne en veiligheid

CORONAMAATREGELEN
Vanuit overheidswege zijn er richtlijnen om de gang naar school
voor kinderen, leerkrachten zo veilig mogelijk te maken. Wij hebben de overheidsrichtlijnen vertaald naar de volgende maatregelen. De maatregelen hebben alleen effect als iedereen zich hier aan
houdt

Schooltijden

Jassen en tassen

We werken met twee shifts. De ochtendshift is van 08:30 - 11:00 uur en
de middagshift is van 12:00 - 14:30
uur.

Jassen gaan in de luizenzak aan de
kapstok. Tassen met eten en drinken gaan mee de klas in.

Inloop

Tussen de shifts door zal er een
extra schoonmaakronde zijn van
onze schoonmaakster. Zij zal dan de
tafels, contactpunten en de toiletten schoonmaken.

We hanteren een inloop van een
kwartier voor aanvang van de lessen. De ochtendgroep heeft inloop
vanaf 08:15 en de middaggroep
vanaf 11:45 uur.

Schoonmaak

Halen en brengen
Het is voor ouders niet toegestaan
om in de school te komen en/of
het schoolplein te betreden. De
directie is bevoegd om, in specifieke
gevallen, hierop een uitzondering te
maken.
Kinderen mogen door één ouder
naar school gebracht worden. We
verzoeken jullie om de kinderen uit
groep 5 t/m 8 daar waar het kan
zoveel mogelijk zelfstandig (lopend
of op de fiets) naar school te laten
komen.

Hygiëne
In de klassen komen desinfecterende doekjes en handgel.
Bij binnenkomst, voor het eten en
drinken, na het buiten spelen en
na wc-bezoek worden de handen
gewassen.
In de klas maken de kinderen zoveel
mogelijk gebruik van hun eigen
schoolspullen, zoals potloden,
pennen,etc.

Meenemen speelgoed
Er mag geen eigen speelgoed mee
naar school. We vragen u graag om
hier op toe te zien.
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Apparaten
Kinderen mogen, met toestemming
van ouders, hun eigen device meenemen naar school. De Chromebooks van school worden bij wisseling van persoon gereinigd.

Thermometers
Mochten leerkrachten twijfelen of
een leerling koorts heeft dan kan
er op school middels een infraroodthermometer de temperatuur
worden gemeten. Mocht op dat
moment blijken dat uw zoon/
dochter koorts heeft dan zullen we
direct contact met u opnemen en u
verzoeken om uw zoon/dochter op
te halen.

Eten en drinken
Voor beide shifts mogen de kinderen wat drinken en een koekje/fruit
meenemen.
De kinderen die ‘s middags naar
school gaan moeten vooraf de
lunch hebben genuttigd.

Verjaardagen
De komende drie weken wordt er in
de klas aandacht aan besteed door
te zingen voor de jarigen. Trakteren
mag in deze periode niet. We bekijken na 1 juni op welke manier we de
verjaardagen die tijdens de sluiting
en de herstartfase vielen alsnog
gevierd kunnen worden.
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Gebruik ingang

Uitgeleende devices

Hooikoorts

Bij de ingangen (in het halletje)
komen dispensers met desinfecterende gel te staan. In het halletje
mag één persoon tegelijkertijd
aanwezig zijn om zijn handen te
wassen. Voordat de kinderen of
volwassenen naar binnen gaan
moeten ze hun handen wassen met
handgel.

De Chromebooks (met
oploadsnoer) die tijdens de sluitingsperiode in bruikleen zijn gegeven willen we graag weer terug
ontvangen op het eerste moment
dat het kind weer naar school gaat.
Denk eraan dat deze dan volledig
opgeladen en schoongemaakt is.

Pauzes

Het contact met ouders zal de
komende periode verlopen via
Parro. Mocht het nodig zijn in
gesprek met elkaar te gaan dan kan
dit middels videobellen of telefonisch.

Een kind met hooikoorts kan naar
school, maar omdat de klachten
van hooikoorts en het nieuwe
coronavirus erg op elkaar lijken
kan overleg met de huisarts of
schoolleiding nodig zijn. Niezen is
bijvoorbeeld een typische klacht
van hooikoorts maar niezen kan
ook het begin zijn van een verkoudheid of COVID-19 Houdt het kind bij
twijfel thuis.

Alle groepen hebben een kwartier
pauze. Als de ene helft van de aanwezige groepen eet en drinkt, dan is
de andere helft op het plein. Daarna
wisselen we dat om.

Contact met ouders

De ene helft eet en drinkt dus voor
de pauze en de ander erna.

Locatiespecifiek: Kruidenwijk
Kinderen uit groep 1 t/m 4 worden door de leerkracht bij de poort opgevangen. Zij zullen om
08:30 uur gezamenlijk de school ingaan.
Er wordt alleen maar gebruik gemaakt van de
ingang aan de Morgenster kant. Dus niet aan
de kant van de Triangel.
De groepen 1 t/m 4 gaan via de achteruitgang
naar buiten en worden door de leerkracht naar
de poort gebracht. Groep 5 t/m 8 gaat, gefaseerd, via de hoofdingang naar buiten.

Locatiespecifiek: Hellendoorn
Kinderen uit groep 1/2 worden door de leerkracht bij de poort opgevangen. Zij zullen om
08:30 uur gezamenlijk, via de zij-ingang de
school ingaan.
Aan het einde van de shift worden de kinderen weer door de leerkracht naar de poort
gebracht.
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Verplichtingen vanuit de overheid
• 11 mei gaan de scholen open..
• Alle leerlingen gaan naar school (regulier, so
en sbo).
• De helft van de onderwijstijd (regulier).
• Volledige onderwijstijd (so en sbo).
• In het regulier basisonderwijs is de helft
van de leerlingenpopulatie aanwezig (plus
noodopvang) en hierbij wordt de beschikbare ruimte en lokalen zo goed mogelijk
benut.
• De indeling over de twee groepen leerlingen
die tegelijkertijd naar school komen is vast
en varieert dus niet in tijd.
• 1,5 meter tussen leerlingen niet nodig.
• 1,5 meter leerlingen en medewerkers zoveel
mogelijk.
• 1,5 meter medewerkers/volwassenen handhaven.
• Opvolgen van de verdere RIVM-richtlijnen
handhaven.
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Per 1 april behoren we tot een nieuw bestuur

Reggewinde nu één van de 30
scholen van stichting Varietas
Middenin de coronacrisis viel het geboortekaartje op de mat:
Stichting ROOS en Stichting Quo Vadis kondigen met trots de geboorte aan
van Varietas! Door de samenwerking mét en bínnen Varietas kunnen onze
scholen nog beter onderwijs bieden: Varietas biedt ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst! Een nieuwe samenwerking is altijd even
wennen en aftasten, maar daar kreeg Varietas geen kans voor;
er moest direct een crisis geleid
worden.
U als ouder zult geleidelijk merken dat we onderdeel van Varietas
zijn. Zo is het lettertype en het
stichtingslogo op de website al
aangepast en zul binnenkort ook
ons schoollogo een ander sausje
krijgen.
Maar ook op een ander punt profiteerden we direct van de schaalvergroting. Afgelopen periode zijn in
school 5 gloednieuwe digiborden
opgehangen en krijgen de leerkrachten bijbehorende laptops. Dat
zou binnen het oude bestuur om
financiële redenen langer op zich
hebben laten wachten.

oprechte aandacht voor kind &
ouder en respectvol gedrag voor
jezelf en anderen. Onze missie:
ieder kind de best mogelijke basis
voor de toekomst!
Varietas en ouders

Ouders + school = een
De nieuwe stichting
Stichting Varietas is een organisatie
met 30 basisscholen in Salland en
Twente. Onze scholen zijn openbaar, Interconfessioneel, neutraal,
Katholiek of Protestants-Christelijk.
De samenwerkende scholen leggen verbindingen met elkaar. Dat
betekent dat ze kennis, ervaring en
medewerkers kunnen uitwisselen.
Onze scholen gaan uit van drie
pijlers: onderwijs van topkwaliteit,
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stevig fundament
Oprechte aandacht voor de ouders
van onze leerlingen is een belangrijke pijler bij Stichting Varietas.
Want een stevig fundament voor de
kinderen valt of staat bij u. U kent
immers uw kind het beste.
Onze scholen zien de ouders van
hun leerlingen dan ook als educatief
partner. Daarom wordt u nadrukkelijk betrokken in onze beslissingen.

Dat betekent niet dat we het altijd
met elkaar eens moeten zijn. Maar
wél dat we altijd open en eerlijk met
elkaar communiceren.
Het bestuur van Varietas vindt het
belangrijk om ouders en leerkrachten te betrekken bij de besluitvorming rond de thema’s onderwijs,
kwaliteit en innovatie. Dit gebeurt
door inspraak in de Medezeggenschapsraad en diverse commissies
en adviesgroepen.
Klachten
Voor klachten geldt de afspraak dat
u die eerst met de directeur van de
betreffende school bespreekt. Zo
nodig kan daarbij ook de interne
vertrouwenspersoon ingeschakeld
worden. Soms vinden op school vervelende gebeurtenissen plaats waar
ouders, leerlingen en medewerkers
samen niet uitkomen. Dan kan
onze klachtenregeling hulp bieden.
Varietas is bezig een nieuwe klachtenregeling op te stellen. Totdat die
af is gelden de klachtenregelingen
van de twee oudere organisaties.
In dit document worden de interne
rechtswegen zorgvuldig uiteengezet.
Contactgegevens
Stichting Varietas
085-0435490 (ma-vr 9.00-16.00)
Bosanemoon 30,
7422 NW Deventer
www.varietas.nl
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