Zelhem, zaterdag 25 april 2020
Betreft: Opstart Dorpsschool Halle op maandag 11 mei 2020

Beste ouders/verzorgers,
Opstart onderwijs Dorpsschool Halle
Vanaf maandag 11 mei start Dorpsschool Halle weer met het geven van 50% van de onderwijstijd
fysiek op school. Dorpsschool Halle heeft ervoor gekozen om te starten met het inrichten van 2
volledige schooldagen voor elke leerling. Leerlingen gaan maandag & woensdag of dinsdag &
donderdag naar school.
Alle kinderen binnen één gezin zijn geclusterd en gaan op dezelfde dagen naar school. De
schooldagen zijn van 8.30-14.45 uur (óók op de woensdag). Aansluitend is de BSO open voor de
leerlingen die hier al gebruik van maakten voor de coronacrisis.
Op de dagen dat leerlingen niet fysiek naar school gaan, wordt het thuisonderwijs gehanteerd op
(bijna) dezelfde manier zoals u ondertussen gewend bent.
Oók de sportlessen gaan weer starten, maar dan op dinsdag & woensdag en zal de vakleerkracht
muziek weer ingezet worden.
Waarom de keus voor de opstart met 2 hele dagen?
1. Het doel van Dorpsschool Halle is allereerst om goed onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen
(voor 50 % van de tijd).
2. Ons tweede doel was om gezinnen, waar mogelijk, ook wat meer ‘lucht’ te geven. Wij menen dat
volledige dagen onderwijs ervoor kan zorgen dat dit de mogelijkheden voor uw persoonlijke
werksituatie ten goede komt en de meeste rust geeft in gezinnen (bron: enquête thuisonderwijs
Dorpsschool Halle, april 2020).
3. We kiezen er bewust voor om zo weinig mogelijke haal- en brengmomenten op onze school te
hebben en op deze manier onderling contact tussen volwassenen te minimaliseren.
4. Daarnaast biedt twee volledige dagen les ons de mogelijkheid om goed met de sociale
groepsprocessen aan de slag te gaan en het sociale welbevinden van de leerlingen.
5. Naast de leervakken (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen/luisteren & lezen) kunnen we
goede spanning en ontspanning in ons schoolritme inbouwen.
6. Op de twee lesdagen kunnen we ook voldoende aandacht geven aan het stuk thuisonderwijs.
Goedkeuring bestuur & medezeggenschapsraad (MR)
De opstart van onze school moet goed ingericht worden en voldoen aan de richtlijnen die worden
aangegeven door de overheid. Het bestuur & de MR heeft stapsgewijs het proces, van de opstart van
Dorpsschool Halle, meegekeken en team en directie voorzien van feedback. Zowel bestuur en MR
hebben toestemming verleend om op de wijze, zoals aangegeven in deze brief, te mogen starten op
maandag 11 mei 2020.
Wanneer gaat mijn kind naar school?
In de bijlage vindt u het overzicht wanneer uw kind(eren) naar school gaan. Van de 87 gezinnen op
Dorpsschool Halle, hebben we bij 84 gezinnen alle kinderen kunnen clusteren en kunnen indelen op
dezelfde lesdagen. De gezinnen waar dit anders uitkwam, hebben we proactief contact mee gehad
en hebben deze gezinnen ons plan óók goedgekeurd.
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En hoe ziet de schoolgang er dan praktisch uit?
We snappen heel goed dat u mogelijk nog héél veel vragen heeft over het ‘naar school gaan’.
“Hoe zit het met de hygiënemaatregelen, hoe breng en haal ik mijn kind, mijn gezin valt
binnen een risicogroep, ik ben nog best ongerust, hoe zit het met de peuteropvang en bso,
wat als mijn kind verkouden is, wordt er voldoende aandacht geschonken aan de rare
afgelopen periode, krijgt mijn kind nog steeds extra begeleiding op afstand, etc.”
Wij zijn op dit moment hard aan het werk om, op zéér gedetailleerd niveau, ons protocol uit te
werken. Als deze is afgerond zullen we deze zo goed en duidelijk mogelijk proberen te vertalen naar
wat dit betekent voor u als ouder en voor de leerlingen op onze school.
Op vrijdag 8 mei ontvangt u een mailbericht met ALLE praktische zaken rondom de start van de
school. In een extra bijlage kunt u, mocht u geïnteresseerd zijn, één van de protocollen bekijken
waaraan wij ons plan steeds kunnen toetsen.
Overzicht indeling schooldagen voor leerlingen
In de bijlage vindt u het overzicht wanneer u kind(eren) naar school gaan. Op vrijdag wordt er geen
les gegeven in de eerste twee opstartweken. Deze vrijdag hebben de medewerkers nodig om
individuele leerlingen te helpen, weektaken voorbereiden voor de volgende week, thuisonderwijs
goed voor te bereiden en in te richten, vergaderen om de opstart te evalueren en eventueel uit te
bouwen, etc. Ons plan is zodanig opgesteld dat we dit kunnen hanteren tot aan de zomervakantie,
tenzij maatregelen worden versoepeld. In het overzicht van leerlingen staan dus ook nieuwe
leerlingen die nog gaan inlopen. Het kan zijn dat er nog geen contact met de ouders van alle nieuwe
leerlingen is opgenomen. Aankomende week wordt u dan nog benaderd.
Misschien heeft u vragen?!
We hopen dat u ons het vertrouwen geeft dat wij de opstart zéér nauwkeurig bekijken en
overdenken. Op vrijdag 8 mei zijn wij zover dat we u verdere informatie kunnen geven.
Mocht u toch vragen hebben, tips willen aanreiken of uw persoonlijke situatie willen toelichten, dan
kunt u altijd een mailbericht sturen waarin u uw vragen e.d. aangeeft of het verzoek neerlegt tot
contact. Directie zal contact met u leggen of de vraag delen met de juiste persoon. Ook kunt u het
schoolnummer bellen en een voicemail inspreken of een videobelafspraak maken.

Vriendelijke groet,
Mede namens bestuur, MR & medewerkers,
Rick Wolsink
Directeur Dorpsschool Halle
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl
info@dorpsschoolhalle.nl
https://whereby.com/dorpsschoolhalle-directie (videobellen)
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