Hoe mogen er groepsactiviteiten zoals schoolreisjes,
schoolkampen, vieringen, excursies en musicals georganiseerd
worden?
(Toelichting door les op afstand)
Scholen zorgen ervoor dat op school alleen onderwijs,
(onderwijsondersteunende) zorg en opvang van leerlingen plaatsvindt.
Het uitgangspunt is dat reisbewegingen zoveel mogelijk beperkt worden
en dat ook contacten tussen leerlingen onderling en personeel zoveel
mogelijk worden beperkt. Activiteiten zoals vieringen en musicals
vinden in het eigen cohort, of op afstand (digitaal) plaats. Schoolreisjes,
schoolkampen en excursies worden afgeraden, tenzij deze ook op
afstand (digitaal) kunnen plaatsvinden.
Musicals
De eindmusical is een belangrijk onderdeel van de afsluiting van de
basisschoolperiode. Denk met elkaar goed na over hoe de musical op
veilige manier kan plaatsvinden, uiteraard zonder publiek van buiten en
in de bestaande cohorten. Zoek creatieve oplossingen. Denk aan een
opname die via social media gedeeld kan worden of aan een live
stream. Zo hebben de kinderen toch een groot publiek.
Schoolkampen
Er zijn momenteel praktijktestevenementen gaande (‘fieldlabs’). Dit zijn
de eerste verkenningen, het is vooralsnog niet zo dat groepsactiviteiten
weer opgestart kunnen worden. Het vraagt veel van de organisatie om
hierbij de veiligheid te kunnen garanderen. Ondanks de hoopgevende
uitkomsten van de fieldlabs en de aankomende zomer, adviseren wij
nog altijd om schoolkampen niet door te laten gaan. Alternatieven
kunnen zijn om een digitaal uitstapje te maken (denk bijvoorbeeld aan
een online museumbezoek), een sportdag te organiseren op het
schoolplein of in de gymzaal, of een workshop via een online verbinding
aan te bieden. Dit alles uiteraard met behoud van de bestaande
cohorten en binnen de huidige richtlijnen.

Vakantiekampen
Op www.wegaanopzomerkamp.nl staat een protocol voor het veilig
organiseren van kindervakantiekampen. Het organiseren van
vakantiekampen wordt daarmee mogelijk zodra de ontwikkelingen rond
het coronavirus dat toelaten. Wanneer dit zal zijn, zal op die website
aangegeven worden. Let op: het protocol op wegaanopzomerkamp.nl
geldt niet voor schoolkampen, daarvoor gelden de onderwijsprotocollen
en richtlijnen op lesopafstand.nl.

