Noodopvang tijdens 2e Corona-golf

Organisatie noodopvang
vanaf 18 januari 2021

Verantwoordelijke/contactpersoon

Directie – info@gbsdewierde.nl

Geëvalueerd/laatst bijgewerkt

14-01-2021

Doel
Kwalitatief goede noodopvang bieden voor kinderen van ouders die vanwege hun werk in vitale beroepen
tijdens de periode van thuisonderwijs opvang nodig hebben tijdens de reguliere schooltijden. Hier lees je
welke beroepen vallen onder vitale beroepen en in welke situaties ouders een beroep kunnen doen op
noodopvang. Daarnaast is de noodopvang beschikbaar voor kinderen die slecht gedijen bij thuisonderwijs
en kinderen van ouders voor wie het thuisonderwijs vanwege de eigen gezondheidssituatie bijzonder
zwaar valt.
Werkwijze
Er zijn dagelijks per dagdeel tenminste twee medewerkers van onze school beschikbaar voor leerlingen
waarvan de ouders een beroep kunnen doen op noodopvang. De leerlingen worden (alleen) op school
opgevangen tijdens de regulieren schooltijden (van 8.30 tot 14.15 uur en op vrijdag voor kinderen in de
onderbouw tot 12.00 uur), tenzij hier met ouders andere afspraken over zijn gemaakt met een van onze
medewerkers. De medewerker die de afspraak hierover maakt met ouders legt dit vast in het gezamenlijke
systeem.
Vanaf maandag 18 januari verandert er e.e.a. in de organisatie van de noodopvang. Vanaf dan gaan de
kinderen van groep 3 t/m 8 om 8.30 uur direct naar hun eigen lokaal, waar de leerkracht aanwezig is. Er
zijn drie uitzonderingen:
-

Op maandag en dinsdag is de leerkracht van groep 6 niet aanwezig. Dan ziet de leerkracht
van groep 5 toe op de kinderen van groep 6, die in hun eigen lokaal kunnen werken.
Op dinsdag zijn de kleuters naar de Bijen-groep met de leerkracht van de Bijen
Op vrijdag gaan kinderen van groep 3 naar de noodopvang. Er is vrijdag geen leerkracht in groep 3
aanwezig. Op woensdagochtend is er ondersteuning in groep 3 en 4.
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Overige afspraken
We bieden de leerlingen zoveel mogelijk een vaste structuur. De kinderen van de onderbouw worden om
8.30 uur door de medewerker die de kleuters opvangt opgevangen buiten bij de pannakooi. Ouders wordt
gevraagd ervoor te zorgen dat kinderen vlak voor die tijd op school zijn (niet veel eerder/later). Om 14.15
uur worden de kinderen van de onderbouw die dan in de noodopvang zitten door de medewerkers van de
noodopvang weer op dezelfde wijze uitgeleide gedaan.
Kinderen van de bovenbouw blijven ook tot 8.30 uur buiten. Om 8.30 uur mogen de kinderen uit de
bovenbouw via de hoofdingang naar binnen naar hun eigen lokaal. Kinderen uit de bovenbouw gaan via de
hoofdingang zelfstandig naar huis.
Alle kinderen wassen ‘s ochtends en na de grote pauze bij binnenkomst hun handen in het lokaal. We
streven naar niet te grote groepen om besmettingsrisico’s te beperken. De kinderen in de onderbouw en
bovenbouw blijven sowieso gescheiden tijdens de schooltijden.
In de kleine pauze gaan alle kinderen naar buiten. De kinderen drinken eerst iets in hun eigen lokaal.
In de grote pauze gaan de kinderen van de onderbouw met hun tas naar het lokaal van het semipermanente gedeelte om daar samen te eten en daarna gaan ze naar buiten op het kleine plein.
In de grote pauze gaan de kinderen van de bovenbouw met hun tas naar de teamkamer in het semipermanente gedeelte om daar samen te eten en daarna gaan ze naar buiten op het grote plein.

