Spaarnesant onderzoekt de mogelijkheden
van hybride onderwijs
Beste ouders, verzorgers en collega’s,
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief hebben we opnieuw te maken met verscherpte coronamaatregelen van het kabinet. Dit keer zijn er geen directe maatregelen voor onze scholen, maar
worden de medewerkers van het bestuurskantoor verzocht weer zoveel mogelijk vanuit huis te
werken. Door de opgebouwde ervaringen in de afgelopen maanden weten we dat dit in de meeste
gevallen prima lukt waardoor de ondersteuning en service naar de scholen blijft plaatsvinden.
Ingrijpender is de situatie op veel scholen waar onderwerpen als verkoudheid en snotneuzen
iedereen alert maken en de afweging volgt van thuisblijven, testen of doorwerken. Gelukkig
hebben we voor alle situaties protocollen, routekaarten en een nieuw fenomeen: “beslisbomen”.
Hiermee kan de afweging worden gemaakt hoe te handelen bij bijvoorbeeld een verkoudheid van
een kind van 0 jaar t/m groep 8.
Van de voorrangsregeling voor het testen van leraren via de GGD wordt inmiddels dagelijks
gebruik gemaakt. Gelukkig zijn er nog geen Corona-uitbraken op onze scholen aan de orde.
Niettemin is het belangrijk hier wel rekening mee te houden. Om deze reden kunnen we
terugvallen op de noodplannen die vorig jaar door alle scholen in overleg met de GMR en de MR’en
zijn opgesteld. We hebben bij een inventarisatie over de startperiode vastgesteld dat 18 van de 27
locaties te maken hebben gehad met de inzet van noodmaatregelen.

Hybride onderwijs
In de periode voor de zomervakantie is gebleken dat wij goed in staat zijn geweest in te spelen op
nieuwe vormen van onderwijs die van ons gevraagd zijn. De basis daarbij was dat de kernvakken in
ieder geval voortgang vonden. Nu blijkt dat we langer te maken zullen hebben met het COVID-19virus en de gevolgen daarvan, zijn we in een nieuwe fase beland.
Wij denken daarbij na over een structurele aanpak van ons
onderwijs die ons in staat stelt flexibeler in te spelen op het
“nieuwe normaal”. Een dergelijke benadering vraagt meer
dan het middels noodmaatregelen overeind houden van de
kernvakken. We willen immers een brede vorming van onze
leerlingen, we willen door kunnen gaan met schoolontwikkeling
en professionalisering, terwijl we eveneens moeten inspelen op
leraren en leerlingen die thuis moeten blijven, terwijl de school
ook open is.

We noemen dit “hybride
onderwijs”, waarin we
gemakkelijker kunnen
schakelen tussen
schoolonderwijs en
thuisonderwijs

We noemen dit “hybride onderwijs”, waarin we gemakkelijker kunnen schakelen tussen
schoolonderwijs en thuisonderwijs. Daar wordt het leren op alle terreinen in meegenomen. We
zijn begonnen met het nadenken over gezamenlijke uitgangspunten. Daarna zullen de scholen zelf
– in nauwe samenspraak met hun MR’en – na moeten gaan denken over oplossingen die bij hun
situatie en hun onderwijsvisie passen. Er zal daarbij ongetwijfeld een beroep worden gedaan op u
als ouders en verzorgers om daarin mee te denken. Onderwijs in het “nieuwe normaal” zal meer
dan ooit een goed samenspel vragen van school en thuis. Ook daar zijn de situaties natuurlijk heel
verschillend, dus het “hybride onderwijs” zal zeker geen uniform model zijn.

RIVM-richtlijnen
Spaarnesant volgt de landelijke richtlijnen en protocollen voor het onderwijs. Daar waar voor
ouders en/of personeel maatwerk of interpretatie nodig is op scholen zorgt de schooldirectie
ervoor in overleg met team en MR dat zorgvuldige keuzes worden gemaakt. Waar nodig wordt
dit afgestemd met het bestuur, gemeente, andere schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en
opvangpartners. Dit heeft ook de afgelopen maanden goed gewerkt.

Ventilatie in schoolgebouwen
In de zomervakantie heeft onderwijsminister Arie Slob de
schoolbesturen de opdracht gegeven vóór 1 oktober inzichtelijk te
maken of alle schoolgebouwen voldoen aan de gestelde richtlijnen
met betrekking tot de ventilatie in deze gebouwen. Het RIVM geeft
overigens aan dat er tot op heden geen reden is aan te nemen
dat ventilatiesystemen een rol spelen bij het verspreiden van het
Corona-virus. Het hiervoor ingestelde Landelijke Coördinatieteam
Ventilatie op Scholen (LCVS), heeft de taak dit in kaart te brengen.
Gelukkig heeft Spaarnesant in 2015 al de noodzakelijke maatregelen
genomen, omdat we indertijd als doel hebben gesteld dat al onze
gebouwen over een gezond klimaat moeten beschikken. Wat ons
betreft is dit een basisvoorwaarde ten behoeve van de gezondheid
van onze leerlingen en ons personeel. Door de CO2 te meten kan
worden vastgesteld of daadwerkelijk aan de richtlijnen is voldaan.
In alle dertig schoolgebouwen heeft dit gedurende 1 tot 2 weken
in meerdere lokalen plaatsgevonden. Daarbij is gebleken dat
de meeste gebouwen voldoen aan de gestelde eisen vanuit het
Bouwbesluit en de Arbo-gezondheidseisen (Frisse Scholen C).
De gebouwen die niet voldeden zijn de afgelopen jaren aangepast.
Dit is inmiddels aan de LCVS gerapporteerd.
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