
Coronacrisis 

Plan van aanpak 
IKC De Berkel 
Aanpassing: 18 februari 2022 
 

 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat een fijn nieuws afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie! Veel versoepelingen van de 
regels, ook voor het onderwijs. 
 
En omdat we weer een beetje terug lijken te gaan naar het oude normaal willen we beginnen met te 
zeggen dat we ontzettend trots zijn op de kinderen. In de grote mensenwereld gebeurde er ineens 
van alles, waardoor hun dagelijkse structuur ineens anders werd. Wat hebben zij zich flexibel 
getoond. 
 
Maar ook een groot compliment voor u als ouders/verzorgers. Want wat was het een rollercoaster 
de afgelopen jaren. Vanuit huis werken (met de kinderen erbij), werken in de vitale sector of 
noodgedwongen thuiszitten, omdat bepaalde beroepsgroepen op slot gingen. Van ouder/verzorger, 
werd u ook ineens juf/meester. Een pittige combinatie. 
 
Als locatie coördinator wil ik ook het team op de Berkel niet vergeten in dit schrijven. Want wat 
hebben zij in een rap tempo het thuisonderwijs op poten gezet en telkens snel geanticipeerd op de 
steeds veranderende situatie. Niets was te veel of te gek. De kinderen bleven centraal staan en dan 
heb je als leerkracht, als team, passie voor hetgeen waar je mee bezig bent. 
 
De driehoek: kinderen, leerkrachten, ouders, is ook de afgelopen jaren weer ontzettend belangrijk 
gebleken! SAMEN hebben we dit opgepakt en doorstaan! Iets om trots op te zijn! 
 
Nu heeft Covid-19 ieders leven, in welke vorm dan ook, enigszins op de kop gezet, maar wij zijn het 
er op de Berkel over eens dat het ook positieve dingen heeft gebracht. 
 
- Ineens bleek school toch niet zo saai als sommige kinderen dachten, want ze bleken klasgenoten, de 
leerkracht en het naar school gaan te missen. Nu horen we u denken, maar hoe zit het dan met de 
onderwijsachterstanden? Want dit komt regelmatig in het nieuws. 
Wij zijn van mening dat als er al achterstanden zijn opgelopen, dit zal zijn op het sociaal emotionele 
gebied en niet zozeer op het didactische gebied. Dat de kinderen van de een op andere dag thuis 
kwamen te zitten, elkaar ineens digitaal gingen ontmoeten i.p.v. fysiek en geen sportactiviteiten 
hadden op hun sportclub. DAT heeft impact gehad. En hier hebben we op school vanzelfsprekend 
aandacht voor. We besteden tijd aan groepsactiviteiten, gesprekken, samenwerkingsopdrachten etc. 
 
- De ontwikkeling van het digitale onderwijs. We kunnen stellen dat: 'urgentie beter werkt dan 
ambitie'. Want daar waar we normaal een proces ingaan om tot ontwikkeling te komen en dit enige 
tijd in beslag neemt, moest er tijdens de scholensluiting binnen een paar dagen tijd 
afstandsonderwijs ingericht worden. Een ontwikkeling waar we trots op zijn, gebruik van blijven 
maken en van hieruit verder uit gaan bouwen. 
 
- Het naar school brengen van de kleuters is voor ons ook een eyeopener geweest. Tijdens de 
geldende maatregelen mochten ouders de school niet meer in en werden kleuters buiten bij het hek 
bij de leerkracht gebracht. Kinderen weten inmiddels niet beter en het geeft een rustige start van de 



dag. Dit willen we dan ook graag behouden. Wel zal er wekelijks een inloopochtend zijn voor 
ouders/verzorgers om hun zoon/dochter in de klas te brengen. Dit zal iedere week op een andere 
dag zijn, waardoor alle ouders/verzorgers in de gelegenheid worden gesteld een keertje binnen te 
komen. Betreffende ouders ontvangen hierover via juf Kim en juf Rhode bericht.  
 
- Ook het online vergaderen en het voeren van oudergesprekken heeft een nieuwe impuls gebracht 
binnen het onderwijs. Het blijkt effectief te werken, minder tijd in beslag te nemen en soms is het uit 
praktisch oogpunt ook fijn om digitaal aan te kunnen sluiten. Deze ontwikkeling willen we dan ook 
niet zomaar loslaten. Hier zal t.z.t. nader over gecommuniceerd worden. 
 
Tot slot willen we zeggen dat we het heel fijn vinden om u weer te mogen ontvangen in de school. Zij 
het tijdens een gesprek, een hulpmoment tijdens een activiteit of een afsluitende presentatie van 
Blink. 
 
We hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u een fijne vakantie! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team IKC De Berkel 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De school specifieke aanpassingen per 28 februari 2022: 

• Zelftests voor groep 6 t/m 8 worden op vrijdag meegegeven. 

• Voor kinderen van groep 5 stellen we zelftests beschikbaar op verzoek van ouders. 

• Het is gewenst dat kinderen van groep 6 t/m 8 zich thuis testen met een zelftest voor 
maandagmorgen 8.30 uur en voor donderdagmorgen 8.30 uur. 

• Het groepsdoorbrekend werken wordt weer opgepakt. 

• Als er een aanpassing is vanuit de overheid communiceren wij dit met ouders/verzorgers via 
ons ‘plan van aanpak’ (dit plan). 

 
Hierbij de aanpassingen vanuit de overheid op een rij: 
 
Vanaf 18 februari: 

▪ Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in plaats van 
zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt. 

▪ Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen. 
▪ Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school, ook zijn open dagen weer 

mogelijk. Wel moeten hier de 1,5 meter afstand en het gebruik van mondneusmaskers nog 
gehandhaafd worden. 

Vanaf 25 februari: 

▪ Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig 
handen wassen en voldoende ventileren gelden wel. 

▪ Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.  
▪ Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee 

keer per week een zelftest te doen blijft. 

 


