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Zes weken geleden hebben wij u bericht over de overheidsmaatregelen voor het
basisonderwijs en de kinderopvang. Deze maatregelen hebben ons onderwijs en ons
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dagelijks leven behoorlijk op de kop gezet. Binnen enkele dagen schakelde bijna
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iedereen over naar onderwijs op afstand. En dat heeft veel energie gekost van alle
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betrokkenen. Wij zijn dan ook trots en dankbaar voor uw inzet en flexibiliteit bij het
vormgeven van het afstandsonderwijs.
Afgelopen dinsdag is bekendgemaakt dat op 11 mei het regulier onderwijs gedeeltelijk
opengaat. Tegelijkertijd is helder geworden dat Plateau kinderopvang, Kindcentrum De
Meander (SBO) en Kindcentrum W.A. van Liefland (SO) volledig opengaan. Ons
leercentrum W.A. van Liefland (SVO) blijft dicht. De noodopvang voor kinderen met
ouders in cruciale beroepen blijft bestaan. Gezamenlijk gaan we een nieuwe periode in.
We nemen een eerste kleine stap terug naar fysiek onderwijs met de kennis van het
digitaal lesgeven in ons systeem.
Fysiek onderwijs na 11 mei
Alle kinderen gaan 50% van de lestijd fysiek naar school. Dat zijn altijd hele
schooldagen, dag om dag en geen halve dagen les. De kindcentra maken zelf een
indeling van de groepen. Deze is leidend. Er kan niet gewisseld worden in de groepen
en wij verzoeken u met klem deze indeling te respecteren. Wanneer kinderen niet op
school zijn krijgen zij huiswerk of onderwijs op afstand. Dat wordt door de kindcentra
zelf vormgegeven en aan u gecommuniceerd via het ouderportaal. Kinderen van ouders
in cruciale beroepen mogen nog steeds gebruik maken van de noodopvang. Het
aanmeldproces is niet gewijzigd. Wij verzoeken de ouders om daar waar mogelijk de
les/werk roosters op elkaar af te stemmen. Kinderen die naar de BSO gaan kunnen daar
gebruik van maken op de dagen dat zij les hebben, volgens de indeling van het
onderwijs. Voor iedereen is de situatie anders dan die was, we zullen dan ook tijd
nemen om te wennen en ervaringen te delen. Dat geldt voor kinderen en medewerkers.
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1,5 meter afstand
Er is veel te doen over de 1,5 meter afstand, ook bij Plateau hebben wij hier veel aandacht
voor. Vanuit de overheid is aangegeven dat de verspreiding van het corona virus met name
via volwassenen gaat. Om die reden zullen wij alle volwassenen (niet medewerkers) weren uit
onze locaties en pleinen. Wij verwachten van alle ouder(s)/verzorger(s) dat zij het goede
voorbeeld geven en bij brengen en halen 1,5 meter afstand houden van andere volwassenen.
Er wordt afscheid genomen bij het hek naar het plein en volwassenen mogen niet mee naar
binnen. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor ouder(s)/verzorger(s) van de
allerjongste kinderen die naar de kinderopvang gaan. Via de directeur van uw kindcentrum
wordt u op de hoogte gebracht hoe het in de praktijk eruit gaat zien. Kinderen hoeven
onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Onze leerkrachten zullen proberen
om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de kinderen te nemen.
En verder
Oudercontact en -gesprekken zullen wij alleen digitaal / telefonisch doen. Rondleidingen op de
kindcentra, kinderopvang en onderwijs, zullen tot en met de zomervakantie niet doorgaan.
Ook feestjes, kamp en musicals moeten wij tot 1 september afzeggen. Wel zullen we voor
groep 8 kinderen, binnen de mogelijkheden, iets organiseren ter afscheid. Dat zal zonder
ouder(s)/verzorger(s) zijn. Er zal op alle locaties extra aandacht zijn voor schoonmaak. Wij
blijven onverkort de hygiëne richtlijnen van het RIVM volgen. Bij ziekte, neusverkoudheid,
hoesten en helaas ook bij hooikoorts, moeten de kinderen thuisblijven. Daarover vindt u
informatie op onze website(s).
Deze overgang naar gedeeltelijk onderwijs gaat wederom veel inzet vragen van ons allemaal.
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen wij u daarover via de ouderportalen en de
websites informeren. Mocht u nog vragen hebben neemt u dan contact op met de directeur
van uw kindcentrum.
Namens alle medewerkers van Plateau Integrale Kindcentra in Assen, wensen wij u en uw
kind(eren), familie en vrienden gezondheid en aandacht voor elkaar en vooral een mooie
meivakantie.
Met vriendelijke groet,

Lidi Buurman
Directeur-bestuurder a.i.
Bert Dekker
Directeur-bestuurder m.i.v. 1 mei 2020
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