Franeker, 27 mei 2021

Beste leerlingen en ouders van CSG Anna Maria van Schurman,
MOAI NIJS: IT GIET WER HIELENDAL OAN!
AMS – CVO-nwf zet vanaf 31 mei de schooldeuren weer voor al haar leerlingen open, weliswaar in een
voorgeschreven vorm om de veiligheid borgen, maar toch…………. het is fantastisch nieuws.
De collega’s hebben er weer zin in en de leerlingen ook, gaan we vanuit. Weer in complete groepen naar
school, het is de eerste stap naar een volledig normaal! Bij dat alles staat natuurlijk nog steeds de
GEZONDHEID voorop.
We danken u hartelijk dat u de afgelopen periode samen met ons ervoor heeft gezorgd dat het
onderwijsleerproces van uw zoon/dochter ook deels op afstand door kon gaan.
De meeste leerlingen liggen op de juiste koers voor de overgang en waar dat niet het geval is, bent u op
de hoogte en is er nog steeds kans op herstel. In de maand juni zal dit ook nog eens alle aandacht
krijgen. Doordat leerlingen op school komen, kunnen we beter bekijken hoe ver ze zijn en wat het
hybride onderwijs heeft opgeleverd. Hiervoor zetten we de CITO-toetsen in om te evalueren hoe ze er
“echt” voor staan qua leerresultaten. Hiervan krijgt u dan een terugkoppeling.
De te volgen richtlijn daarna zullen we met u bespreken en op basis van de individuele hulpvraag,
maatwerk gaan leveren. De zomerschool die weer op AMS aangeboden gaat worden, zou dan mogelijk
nog een oplossing kunnen bieden voor de leerlingen van de bovenbouw.
Daarnaast gaan we ervan uit dat er verbindende, afsluitende activiteiten mogelijk zijn om met een goed
gevoel de zomervakantie te starten. Maar ook daar zullen we u de komende periode over berichten.
Zoals ik al schreef: IT GIET WER OAN! Eindelijk mogen wij komende week weer aan complete groepen
fysiek onderwijs gaan geven.
Waar de examenkandidaten het gewend waren en in een afrondende fase zitten, begint het nu gelukkig
ook weer voor de overige klassen in zijn compleetheid.
Dat betekent wel, dat we onderwijs aanbieden binnen de regels die ons worden aangedragen vanuit het
Ministerie en het RIVM, zoals:
▪
▪
▪
▪

▪

thuisblijven bij klachten (zie de beslisboom op onze website).
handen reinigen/desinfecteren bij binnenkomst.
verplicht dragen van een mondkapje, bij iedere beweging in de school.
COVID-testen, indien nodig, gebruiken. Deze testen worden verstrekt door de overheid/school. We
zouden graag zien, in voorkomende gevallen, dat uw kind er gebruik van zou maken t.b.v. de
veiligheid.
leerlingen blijven zoveel mogelijk (exclusief de pauzes) in het lokaal, de docenten wisselen van klas.

Dit moeten en zullen we dan ook streng opvolgen en daarbij rekenen we op uw steun en ook uw
instructies vanuit thuis aan uw zoon/dochter t.a.v. de regels zoals u die onderaan dit bericht vindt.
We vragen u dringend deze zaken goed met uw zoon/dochter te bespreken!
We willen vanaf nu heel graag open blijven en een veilige school zijn voor leerlingen en medewerkers en
dus hebben we verantwoordelijkheden naar elkaar toe.
Ondanks de nog steeds bijzondere schoolgang blijven we positief denken en gaan we deze nieuwe
UITDAGING ook graag aan met u en uw kind.
Alles ten behoeve van goed onderwijs aan uw kind!
Met een hartelijke groet,
namens het TEAM van AMS,
Eelco Bruinsma, directeur
-.-.-.-.-.-.-.Hieronder NOGMAALS de volgen regels op hooflijnen om door te nemen met uw zoon/dochter.
Er gelden de volgende maatregelen:
Thuisblijven bij klachten
Uw kind blijft thuis bij klachten. Hiervoor raadpleegt u de beslisboom, die op onze website te vinden is.
COVID-testen
Er zijn COVID-testen verkrijgbaar via de school, u kunt uw kind vragen deze mee te nemen zodat de
mogelijkheid er is om uw kind snel (10 minuten) te testen op COVID. Gezien de veiligheid voor iedereen,
zouden we dit wel erg op prijs stellen, echter dit is geen verplichting.
De testen zijn verkrijgbaar bij: conciërges, teamleiders en administratie.
Ziekmelding met coronaklachten
Mocht de leerling tijdens schooltijden coronaklachten ontwikkelen, dan dient de leerling dit bij de
docent te melden en direct naar huis te gaan. Ook familieleden op de AMS moeten dan worden ingelicht
en direct naar huis gaan.
Aankomsttijd
Leerlingen komen voor aanvang van de lessen niet eerder dan nodig naar school.
Plein en ingang
Wij hanteren op onze school de regel dat de leerling de school binnenkomt aan de voor- of achterkant
volgens het rooster. Bij het parkeren van de fiets moet ook rekening worden gehouden met voldoende
afstand. Er staan genoeg fietsenstallingen op ons ruime plein.
Binnenkomst
Bij binnenkomst draagt de leerling een mondkapje en ontsmet de handen. Bij elke ingang staan
middelen waarmee dit gedaan moet worden. Daarna loopt de leerling meteen en rechtstreeks naar het
klaslokaal of de kantine. Jassen en tassen kunnen weer in de daarvoor bestemde kluisjes.
De 1,5 meter afstand-regel t.o.v. de volwassenen in de school blijft van kracht.
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Binnenkomst klaslokaal
Bij de ingang van elk klaslokaal staan desinfectiemiddelen. Elke keer bij binnenkomst moeten de handen
worden ontsmet. Ook nemen de leerlingen zelf het tafeltje in het klaslokaal af met schoonmaakmiddel.
Hiervoor worden de beschikbare papieren doekjes gebruikt, die daarna in de aangewezen prullenbak
worden gedeponeerd.
Bij elke leswisseling, vertrek of binnenkomst van het klaslokaal moet dit worden gedaan.
De telefoon wordt in de telefoontas gedaan of is uit en zit in de tas.
Gebruik van middelen en materialen
Mocht de leerling gebruik maken van middelen en materialen van school, dan dienen die na gebruik
schoongemaakt te worden. Hiervoor worden schoonmaakmaterialen in de school beschikbaar gesteld.
Pauze en toiletbezoek
We werken met aaneengesloten lessen en ook weer met pauzes. Toiletgebruik mag ook tijdens lessen
om zo opstopping bij de toiletten te voorkomen en overzicht te houden.
Wij vragen de leerlingen om na toiletbezoek de deksel op het toilet naar beneden te doen, voordat
wordt doorgetrokken. Ook na toiletbezoek worden de handen gewassen.
Vertrek
Na afloop van de lessen gaat de leerling rechtstreeks door de dichtstbijzijnde uitgang naar buiten en
gaat ook direct naar huis. Samenkomsten op het schoolplein zijn niet toegestaan.
Overige maatregelen tijdens openingstijden
Tijdens openingstijden van de school zullen er extra schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden in het
gebouw. Zo zullen toiletten en contactpunten extra gereinigd worden.
De ventilatie in het gebouw zal continu aan staan, waardoor het gebouw dag en nacht met verse
buitenlucht geventileerd wordt. Ramen en deuren staan zoveel mogelijk open, zodat 1) zoveel mogelijk
geventileerd wordt en 2) er zo min mogelijk contactpunten zullen zijn.
Als een leerling uit de klas wordt gestuurd of zich niet aan de maatregelen houdt
Mocht de leerling onverhoopt de klas worden uitgestuurd, dan dient hij/zij direct naar de teamleider toe
te gaan. Ouders worden in kennis gesteld.
Mocht de leerling zich niet houden aan de maatregelen, dan zal hij/zij eerst worden gewaarschuwd. Bij
meerdere waarschuwingen wordt de leerling naar huis gestuurd.
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