Corona memo 2 - schooljaar 2020-2021

Nieuwegein, dinsdag 7 september
Beste kanjer-ouders/verzorgers van onze kanjers,
Vorige week hebben wij u gevraagd om feedback aangaande ons corona(-plein-)protocol. Vanuit
deze feedback mogen we “vieren” dat u de communicatie vanuit ons helder en goed te volgen vindt.
Tevens geeft u ons het beeld dat u onze inzet tijdens deze corona crisis waardeert. Fijn, dank voor
deze complimenten, dat geeft kracht.
Daarnaast hebben wij uit uw feedback ook een aantal verbeterpunten mogen vernemen, waardoor
de corona veiligheid rondom de school nog beter kan. Fijn om zo een goed beeld te krijgen, dank
voor de genomen moeite ons te mailen/appen/aan te spreken.
Op grond van uw tips hebben wij de volgende aanpassingen gedaan:
Knelpunt/feedback:
Aan de kant Aert de Gelderhage, drukte op de stoepen en bij “het sluisje” voor de groepen 1/2B,
1/2D, groep 3B en groep 6.
Aanpassingen:
De ouders van de groepen 1/2B en de groepen 1/2D wachten niet meer op de stoep maar op het
grasveld. Hier is plek genoeg om de 1.5 m te kunnen waarborgen (zie plattegrond). Voor het
betreden van het grasveld dient de brede hek-opening aan de zijkant van het veld gebruikt te
worden.
Voordeel is ook dat kleuterouders nu dichter bij het lokaal van hun kind kunnen komen, zo wordt
deze afstand verkleind.
We kregen ook feedback over het natte gras. Wij verzoeken u om hier zelf het schoeisel op aan te
passen. B.v: sloffen meegeven of kaplaarzen aantrekken. Ondertussen zullen wij bij de gemeente
mogelijkheden onderzoeken om hier eventueel een tegelpad of andere bodembedekking van te
maken. Echter, dit vraagt even tijd.
Knelpunt/feedback:
De afstand voor de ouders van de groepen 4, 5 en 5/6 . De wacht- breng plek is ver van de lokalen
gelegen.
Aanpassing:
Tijdens de afgelopen week hebben we gezien dat deze ouders een plek dichterbij het lokaal wisten te
vinden; namelijk, op het plein voor de betreffende klaslokalen. Ook kon op die plek de 1.5 m wel
goed worden nageleefd. Leerkrachten gaven ook aan, dat deze plek als voordeel heeft om toch
ouders even te zien. De wachtplek voor de groepen 4, 5 en 5/6 is dus in de nieuwe plattegrond
aangepast.
Knelpunt/feedback:
Per gezin 2 of meerdere ouders/verzorgers op het plein.
Aanscherping:
Wij begrijpen dat het de 1e week fijn was om samen uw kind te halen. Echter met 321 leerlingen
zorgt dit ook voor extra drukte rondom de school. Wij verzoeken u dan ook om per gezin het liefst
met maar 1 ouder/verzorger uw kind te halen/brengen.

Knelpunt/feedback:
Fietsen van leerlingen groep 6A (meester Hennie) parkeren bij de sporthal; kan dit dichterbij?
Aanpassing:
Na overleg met de Lucasschool mogen onze groep 6A leerlingen vanaf nu ook gebruik maken van de
fietsenrekken die zich bevinden bij de buitenmuur van hun klaslokaal.
Knelpunt/feedback:
“Ik mis het in de school kunnen komen als (nieuwe) ouder.”
Aanpassing/oplossing:
Wij hebben intern uitgebreid onderzocht of wij toch al ouders (met name van onze nieuwe
leerlingen) in de school konden toelaten voor bijvoorbeeld een kijkmoment o.i.d. Echter, momenteel
zien wij hier nog geen veilige en rechtvaardige, pedagogische mogelijkheden voor. Wij willen ook niet
van de ene leerling wel en de andere leerling niet, ouders toelaten.
Wel streven wij ernaar om bij de 10 minutengesprekken in november per kind 1 ouder in de school
(na triage) toe te laten. Uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen.
Wij missen ook het contact met u in de school, daarom lopen wij (Sonja, Heleen en Martine) zoveel
mogelijk ‘s morgens en ‘s middags op het plein om toch het contact met u te hebben.
Tevens onderzoeken wij de mogelijkheden tot livestreamen van het podiumuur en zullen wij meer
berichtjes/foto’s vanuit de klassen via Parro met ouders delen.
Knelpunt/feedback:
Drukte op de stoepen.
Aanpassing:
Wij vragen om hier naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid mee om te gaan. Is het druk op de
stoep? Neem dan de stoep aan de overkant of wacht nog even op het plein/grasveld.
Knelpunt/feedback:
Verkeersdrukte rondom de school
Verzoek:
Wij verzoeken u om zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen. Komt u met de auto?
Dan uw auto in een daarvoor bestemd parkeervak plaatsen. Of eventueel de auto iets verderop
parkeren en dan het laatste stukje lopend afleggen.
Knelpunt:
Wanneer moet mijn kind nu eigenlijk thuisblijven?
Verheldering:
Wij voegen bij deze memo de “beslisboom” toe. Deze kunt u inzetten als u twijfelt of uw kind naar
school mag komen. Zo hoeft u niet steeds met de directie/groepsleerkracht contact te zoeken.
Twijfelt u alsnog, neem dan contact op met uw huisarts, deze kent uw kind en weet of klachten voor
uw kind “bekend” zijn of niet.
Knelpunt vanuit de directie:
Eigen verantwoordelijkheid en rol directie.
Verzoek:
Als directie “stoeien” wij met onze rol. Enerzijds vinden wij de corona-veiligheid op school
topprioriteit waardoor wij genoodzaakt zijn om afspraken te maken. Anderzijds, hoe meer afspraken
richting u, vraagt dat om handhaven? Nee, dan voelt voor ons niet goed, hierdoor dreigen wij de
gelijkwaardigheid in samenwerken met u te verliezen. Een rol als handhaver op het plein, is niet
passend bij onze kanjervisie. Graag doen wij dan ook een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid
en uw rol als ouder om de schoolomgeving, samen met ons, voor iedereen zo corona-veilig mogelijk
te laten zijn.

Tot slot:
Wij willen u danken voor het meedenken. De verkregen feedback en de aanpassingen hierop, hebben
wij ook met ouders van onze MR besproken. Samen zijn wij de school, samen sterk!
Hartelijke groet,
Sonja de Groot en Martine Spreeuw
Directie Koningin Julianaschool
infojulianaschool@fluenta.nl
030 -6038483
Bijlagen:
* plattegrond versie 8 september 2020
* beslisboom “wanneer moet mijn kind thuisblijven”

