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Organisatie rapportgesprekken inplannen
Het inplannen van de rapportgesprekken gaat in deze lockdown anders dan normaal. Voor
het inplannen van deze gesprekken maken we gebruik van het programma Schoolgesprek.
Hiermee kunt u zelf een tijd inplannen. Volgende week ontvangt u hiervoor een instructie
om een gesprek in te plannen. We verwachten alle ouders op gesprek.
Online rapportgesprekken
Op 2 februari ontvangt u een digitale versie van het rapport van uw kind. Hier staan nog
geen gegevens in van het leerlingvolgsysteem omdat we deze toetsen nu niet af kunnen
nemen. Groep 8 maakt momenteel deze toetsen wel op school.
De komende rapportgesprekken voeren we online via Teams. Dit is dus niet via Meet. Ook
hiervoor ontvangt u volgende week een instructie via de mail.
Criteria kwetsbaar
Ik krijg signalen met vragen waarom sommige kinderen wel naar de noodopvang voor
kwetsbare kinderen mogen en anderen niet. Er zijn criteria vastgesteld wanneer kinderen
onder de categorie kwetsbaar vallen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: een onveilige
thuissituatie, kinderen die onder toezicht staan van de jeugdbescherming, kinderen die extra
begeleiding buiten schooltijd n.a.v. de eerste lockdown krijgen van juf Gaby, kinderen met
een ontwikkeling die in de eerste lockdown ernstig stagneerde, aanvragen vanuit Centrum
Jeugd en Gezin, aanvragen via de gezinsvoogd, kinderen met bijvoorbeeld autisme of andere
ontwikkelingsstoornis dat momenteel voor grote problemen zorgt, kinderen met ouders die
geen Nederlands spreken en hun kind(eren) absoluut niet kunnen begeleiden. We maken
een zorgvuldige afweging en proberen de groep zo klein mogelijk te houden en tegelijkertijd
zoveel mogelijk kinderen binnen een veilige setting te helpen.
Natuurlijk helpen wij het liefst ieder kind op school en laten we elk kind met anderen spelen
op school. Dit is echter binnen de huidige regelgeving en protocollen niet mogelijk, hoe
spijtig ook voor kinderen die thuis zitten!
Opvang kinderen categorie: ‘kwetsbaar’
Tot 8 februari lukt het om de huidige organisatie voort te zetten. De opvang voor deze
kinderen is op maandag, dinsdag, donderdag van 8.20 uur tot 14.45 uur en op woensdag van

8.20 uur tot 12.15 uur en op vrijdag tot 12.00 uur. Op vrijdagmiddag is er voor deze
categorie geen noodopvang. Ook kan u vanwege de drukte op de noodopvang gevraagd
worden uw kind alleen ’s ochtends te laten komen of een bepaalde dag(en). Mocht dit zo
zijn, neemt de leerkracht tijdig contact met u op en stemt met u af.
Het is niet mogelijk andere kinderen deel te laten nemen aan Sportstuif. Daarmee
veroorzaken we meer reisbewegingen en varieert de groep kinderen nog meer dan nu en
dat is in strijd met de richtlijnen en geldende regels.
Noodopvang tot 8 februari 2021
Hierbij herhaal ik de dringend oproep om alleen noodopvang aan te vragen als beide ouders
een cruciaal beroep hebben en alleen voor de dagen (dagdelen) dat u echt geen andere
oplossing kunt vinden! Dit is een landelijke maatregel.
Indien één van de ouders een cruciaal beroep heeft, wordt u verzocht eerst zelf een
oplossing te zoeken, lukt dit absoluut niet, dan kunt u vragen of er plek is op de noodopvang
op school. U kunt aanvragen doen voor de periode van tot 8 februari.
Dit doet u door:
•
uiterlijk zondag 24 januari 2021 een mail te sturen naar directie@obsdebelhamel.nl.
•
Vermeld hierbij op welke dag(en)/dagdelen u gebruik wenst te maken van de
noodopvang. Graag data vermelden.
•
Vermeld in uw mail de voor- en achternaam van de leerling(en) en de groep(en)!!
•
Mocht u uw werkrooster nog niet hebben laat me dat dan ook s.v.p. weten.
Deze noodopvang is gedurende de reguliere schooltijden. Kinderen die ‘s ochtends komen
worden om 8.20 uur op school verwacht, zodat ze op tijd klaar zitten voor de les.
Kinderen nemen het materiaal dat ze deze dag nodig hebben mee naar
school. Chromebooks blijven thuis!
De kinderen worden opgevangen en gaan de online lessen volgen (de leerkracht werkt ook
zoveel mogelijk thuis dus is geregeld niet daadwerkelijk in de klas). Een leerkracht en/of
onderwijsassistent begeleidt de kinderen hierbij en kijken mee met de verwerking die de
kinderen zoveel mogelijk zelfstandig maken, net als de kinderen thuis. Het is noodopvang!
We kunnen dus niet garanderen dat er onderwijs wordt gegeven!
Noodopvang voor en na schooltijd
Noodopvang die voor en na schooltijd door een kinderopvangorganisatie wordt geboden, is
alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang
en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Dit regelt u via IK-OOK!
Lestijden groep 8 en de uitstromers van het Facet
Blijkbaar is er enige onduidelijkheid over het onderwijs aan groep 8 en de uitstromers bij Het
Facet. In de brief van 12 januari heb ik u geïnformeerd dat ze de komende tijd in de
ochtenden naar school komen. Naast instructies volgen, maken zij alvast de toetsen van het
leerlingvolgsysteem. Zo kunnen we hen zo goed mogelijk voorbereiden op de overstap naar
het voortgezet onderwijs. Groep 8 heeft maar acht leerlingen en zij kunnen zelfstandig naar
school komen zonder ouders en zoveel mogelijk op afstand van elkaar in de klas zitten.

Naast deze leerlingen komen ook de uitstromers van Het Facet, die volgend jaar naar het
voortgezet onderwijs gaan, ‘s ochtends naar school. Zo kunnen ook zij meedoen aan de
toetsen, krijgen les en maken alvast nader kennis maken met de andere leerlingen die in
groep 8 zitten.
Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben!
Vriendelijke groet, Dieneke Berends
Locatiedirecteur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIJLAGE 1: Lijst met cruciale beroepen
Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown vanaf 4 januari 2021
Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of
de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep
uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag
wel bij aan de aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat?
Uitgangspunt is dat uw kinderen dan niet naar school of de opvang gaan. Er is bewust
gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in
de noodopvang voor de ouders die de samenleving draaiend houden.
Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe
de overheid heeft besloten.
Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang
zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de
kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders een aanvraag doen voor noodopvang en
indien er plek is de kinderen toch naar de noodopvang brengen.
Lijst van cruciale beroepen
· Personeel werkzaam in vitale processen.
· Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van
medicijnen en medische hulpmiddelen.
· Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs,
opvang van kinderen en examens.
· Openbaar vervoer.
· Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten,
de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze
industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld
veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
· Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
· Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.
· Kinderopvang.

· Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die
van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
· Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
• Meldkamerprocessen
• Brandweerzorg
• Ambulancezorg
• GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
• Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
· Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en
ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
· Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak,
beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale
beroepsgroepen.

