DE WINDWIJZER OPENT
ZIJN DEUREN VANAF
8 FEBRUARI 2021
WAAROM GAAT DE WINDWIJZER OPEN
TOT DE VOORJAARSVAKANTIE?
Het kabinetsbesluit tot de opening van de scholen
is hierbij leidend: alle leerlingen gaan volledig naar
school,
met
inachtneming
van
de
RIVM
voorschriften. We bieden alle leerlingen onderwijs
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
08.10-14.15u met verschillende begin- en eindtijden
per groep. Op de woensdag van 08.10-12.30u. De
kleutergroepen zijn op de vrijdag om 12.00u uit.

WANNEER MAG MIJN KIND NAAR SCHOOL?
Uw kind is alle dagen welkom op de Windwijzer
volgens het aangepaste lesrooster (zie website).
Noodopvang is er alleen voor ouders met vitale
beroepen als het onderwijs door personeelstekort
niet meer te organiseren is.

WAAROM MOET MIJN KIND IN QUARANTAINE
BIJ EEN POSITIEF GETESTE KLASGENOOT
EN/OF LEERKRACHT?
Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette
persoon gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle
leerlingen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd.
Dat betekent dat als een leerling positief wordt getest,
de hele klas in thuisquarantaine gaat.

IS HET TESTEN VAN MIJN KIND
VERPLICHT?
Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest
door
de
GGD
met
toestemming
van
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid
en opgestelde uitgangspunten. Er wordt niet door
personeel van de Windwijzer getest.

MAG IK MIJN KIND THUIS HOUDEN?
De leerplicht gaat ervan uit dat alle kinderen vanaf
8 februari weer fysiek op school het onderwijs
volgen. Mocht u zelf besluiten uw kind thuis te
houden dan zullen wij dit moeten melden bij de
leerplicht ambtenaar. Leerlingen die behoren tot
een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs in overleg met de school en de
behandelend arts).

HOE VINDT HET ONDERWIJS OP AFSTAND
PLAATS BIJ QUARANTAINE VAN MIJN
KIND EN/OF ZIJN KLAS?
De leerkracht geeft in de periode van 8 februari tot 2
maart op dezelfde adaptieve manier les als de
afgelopen weken. Dit gebeurt zowel op school als
tijdens een mogelijke quarantaine van de klas of
individuele leerling.
BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR HET VOLLEDIGE
PROTOCOL
www.windwijzer-almere.nl

