CORONAPROTOCOL 2.0
Veiligheids- en hygiënemaatregelen
versie ouders/verzorgers/leerlingen
Aanvulling 25 augustus 2020:
Toevoeging bij hoofdstuk 3: punt 6
Aanvulling 27 augustus 2020:
Toevoeging bij hoofdstuk 3: punt 7
Aanvulling 11-september 2020
Toevoeging bij hoofdstuk 1.2: punt c
Aanvulling 16 september 2020
Toevoeging bij hoofdstuk 1.2 punt 9 en punt 10

De volgende afspraken gelden bij de start van schooljaar 2020-2021:
1. Hygiëne en veiligheid
1.1 Algemeen
1. Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor
volwassenen onderling.
2. We wassen/ontsmetten onze handen meerdere keren per dag goed. Dit gebeurt in ieder
geval bij binnenkomst in het gebouw, lokaal en na toiletbezoek.
3. We schudden geen handen.
4. We hoesten en niezen in onze elleboog.
5. We zitten niet aan ons gezicht.
6. Mondmaskers zijn op het hele schoolterrein voor leerlingen en medewerkers toegestaan.
7. Ieder lokaal heeft een spatscherm op het bureau van de leraar.
1.2 Klachten en thuisblijfregels
1. Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
a. neusverkoudheid;
b. hoesten;
c. keelpijn;
d. moeilijk ademen/benauwdheid;
e. koorts boven 38°C;
f. plotseling verlies van reuk of smaak;
g. hooikoorts - wat hooikoortsklachten betreft: twijfel je, of voelen de klachten anders dan
je van hooikoorts gewend bent? Blijf dan thuis!
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Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft.
Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen
klachten heeft.
Conform richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt
(koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid en/of
hooikoorts) gaat de leerling naar huis.

Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd.
Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of
benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
5. Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij
langdurig thuis blijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend
onderwijs in werking.
6. Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld
van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de
school. Bij langdurige afwezigheid van de leerling treden de reguliere processen
rondom passend onderwijs in werking.
7. Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten neemt de school contact op met de
GGD. Deze passage kan worden herzien op het moment dat het testbeleid wijzigt.
8. Iedereen met aan COVID-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen.
9. Bij telefonische ziek- of afmelding wordt een aantal standaardvragen gesteld, zodat de
interne registratie en verantwoording volledig is. In de absentiemodule van Magister
worden drie nieuwe codes aangemaakt:
ZC = positief getest op Corona. (als het goed is, komt deze melding zeer zelden
voor, tot nu toe gelukkig nog niet)
AQ= thuis, zonder klachten (dus thuis omdat iemand in het gezin klachten heeft en
de leerling thuis moet blijven volgens de richtlijnen van het RIVM)
ZI = ziek, leerling is ziek thuis, met klachten. Dit kan Corona gerelateerd zijn, kan ook
een verstuikte enkel zijn. (uit onze ervaringen van de afgelopen twee weken blijkt dat
90% van alle ziekmeldingen onder 'corona gerelateerde klachten' vallen).
10. Is de leerling ziek thuis, met milde klachten en is hij/ zij in staat thuis verder te werken
mbv Classroom en de weekplanners, dan verwachten we dat dit gedaan wordt.
Lukt dit niet bij een bepaald vak, omdat Classroom niet is ingericht of omdat er geen
(week)planners zijn, meld dit dan via een mail aan de teamleider.
Lukt dit niet, omdat het kind te ziek is, meld dit dan via een mail naar de mentor.
1.3 Positief getest op COVID-19
1. Een leerling die positief getest is op COVID-19 moet thuisblijven na start van de
symptomen en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij 24 uur geen
klachten meer heeft.
2. Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is voor COVID-19‚ moet
hij/zij tien dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met tien dagen na het laatste
contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). De leerling kan weer naar school
als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.
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Bij aankomst en vertrek
Bij de ingang van het schoolgebouw worden de geldende veiligheids- en
hygiënemaatregelen zichtbaar gecommuniceerd. Iedereen moet zich aan de daarin
gecommuniceerde regels houden.
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In de leslokalen
In elk lokaal is papier en desinfecterende handgel aanwezig, om handen te wassen en
de tafels schoon te maken.
Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en leraren hun handen met
desinfecterende handgel.
Materialen die door meerdere personen worden gebruikt, worden met regelmaat
schoongemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen.
In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig en deze worden dagelijks geleegd.
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Lokalen worden door de leraar gelucht door ramen en de deur altijd open te
zetten.
De ventilatiesystemen draaien op volle kracht. Er wordt ‘binnenlucht’ afgezogen en naar
buiten geblazen en verse ‘buitenlucht’ naar binnen geblazen. Deze luchtstromen zijn
volledig gescheiden. Airco’s zijn uitgeschakeld.
De leerlingen dienen elke dag een eigen mondkapje bij zich te hebben en te gebruiken
indien de docent/onderwijsassistent daartoe opdracht geeft.
Op de gang en in de pauze
Om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en medewerkers en tussen medewerkers
onderling zo goed mogelijk te waarborgen, wachten leerlingen in het grote gebouw op de
leraar aan de raamzijde. In het kleine gebouw en de verbindingsvleugel wachten
leerlingen bij de wand aan de zijde van het lokaal waar ze les hebben. Als leerlingen zich
verplaatsen door de gangen, lopen leerlingen zo veel mogelijk aan de rechterzijde van de
gang.
Kluisjes en de garderobe kunnen weer gebruikt worden.
De schoolkantines zijn open, met inachtneming van de veiligheids- en
hygiëne-maatregelen.

5. Leerlingen van achttien jaar en ouder
Sinds 1 juli hoeven leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs en in het voortgezet
speciaal onderwijs geen 1,5 meter afstand meer te houden, ook niet als ze achttien jaar of
ouder zijn. Voor leerlingen van achttien jaar of ouder is het wel goed dat ze zich realiseren
dat buiten het schoolterrein voor hen de regels gelden voor volwassenen, met inbegrip van
de 1,5 meter-richtlijn.
6. Contacten met ouders met ouders en bezoekers
Contact met ouders/verzorgers vindt zoveel mogelijk online plaats. Ouders/verzorgers kunnen
worden uitgenodigd op school met het strikt toepassen van triage. Triage houdt in dat we
bezoekers de vragen moeten stellen.
Daarnaast moeten bij bezoek van ouders/verzorgers op school uiteraard de veiligheids- en
hygiënemaatregelen in acht genomen worden. Het advies van de overheid is om
terughoudend te zijn bij het uitnodigen van ouders/verzorgers op school.
7. Leerplicht
7.1 Leerplicht algemeen
Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs volgen op school. Er is sprake van
ongeoorloofd verzuim als de leerling niet deelneemt aan het onderwijsprogramma op school
zonder geldige reden. Voor het onderwijsprogramma dat op school plaatsvindt, heeft de
school de verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden bij DUO.
7.2 Leerplicht en quarantaine na vakantie
De overheid raadt af om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt
een negatief reisadvies. Wie dit toch doet wordt dringend geadviseerd veertien dagen in
quarantaine te gaan. Als ouders van kinderen naar ‘oranje’ of ‘rode’ landen op vakantie gaan,
is het hun verantwoordelijkheid om veertien dagen voor het begin van de school terug te zijn.
De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende
thuis quarantaine advies niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is
hierbij doorslaggevend. Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en
kinderen te overleggen over de mogelijkheden om kinderen in thuis quarantaine
afstandsonderwijs te geven.

In de bijlage treft u aan:
● Checklist triage
● Regels in onze school (poster)
● Regels in de klaslokalen (poster)

