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Protocol hervatting fysiek onderwijs MBS De Poort
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van
toepassing op de scholen in het basisonderwijs:
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
bewaard worden.
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij
nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
8. Na school gaan de leerlingen direct naar huis of de BSO.
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I Hygiëne
Hygiënemaatregelen
Wij dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel
mogelijk worden nageleefd: rivm.nl/ hygienerichtlijnen/basisscholen.
Denk hierbij aan:
 Handenwassen met water en zeep*: begin schooluren, voor de pauze, na de
 Gebruik van papieren handdoekjes.
 Oppervlakten reinigen met water en zeep**.
 Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien een
situatie dit behoeft dan kan daarover overlegd worden. Vanuit
veiligheidsoverwegingen is het niet nodig.

Hygiëneregeling leermiddelen
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden bij gebruik
door meerdere leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden. Ook materialen
die met regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden met
regelmaat schoon gemaakt.

Schoonmaak
Dagelijks intensieve schoonmaak door Koenders schoonmaakbedrijf.

Afstand personeel
Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij
nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

*
Handdesinfectie voor kinderen is alleen effectief bij juist gebruik, dus onder toezicht. Wanneer
het op enige manier mogelijk is de kinderen te laten handenwassen heeft dit sterke voorkeur en beleid
zou daar op moeten zijn gericht. Er speelt een gezondheidsrisico door aanwezigheid van
desinfecterende producten. Is regelmatig handen wassen niet mogelijk, dan zou handdesinfectie
alleen onder toezicht en in de bovenbouw moeten plaatsvinden.
**
Desinfectie van oppervlakken heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte reinigen met
water en zeep. Daarnaast geeft het aanwezig zijn van deze middelen een gezondheidsrisico in
klaslokalen. Het RIVM adviseert geen oppervlaktedesinfectie op scholen toe te passen.

3 JUNI 2020

3

II Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod
Een belangrijke maatregel ter bescherming van ons allen betreft het voorkomen van
veel contacten en beweging van personen in en rondom de school. Derhalve heeft
het bestuur van kom Leren besloten dat zonder uitzondering vooralsnog tot aan de
zomervakantie op al onze scholen het continurooster gehandhaafd blijft.

Lestijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 uur
08.30 uur
08.30 uur
08.30 uur
08.30 uur

-14.30 uur
-14.30 uur
-12.30 uur
-14.30 uur
-14.30 uur

Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod
Alle leerlingen gaan volledig naar school. Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5
meter afstand gehandhaafd te worden.
Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten voor
leerlingen in het primair onderwijs is toegestaan.
Voor bewegingsonderwijs geldt specifiek: bewegingsonderwijs is onder voorbehoud
per 1 juli weer toegestaan in de gymzaal.

Ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) bij leeractiviteiten
Er is in principe geen ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) mogelijk in de school,
behalve door vaste vrijwilligers (zie paragraaf 5).

Ondersteuning van leerlingen door (externe) professionals in de school
Personen die de zorg in de school verlenen, dragen geen persoonlijke
beschermingsmiddelen maar houden wel te allen tijde 1,5 meter afstand tot
personeelsleden.
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:


Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp kan weer
worden opgestart.

Contact ouder(s)/ verzorger(s)
Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s) (cf
RIVM-richtlijn). Oudergesprekken vinden telefonisch / digitaal plaats.
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Vaste vrijwilligers en stagiaires
(Vaste) vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden in en rond de school
uitvoeren en hiervoor bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding ontvangen, kunnen
weer aanwezig zijn op school. Op hen zijn dezelfde regels van toepassing als op het
personeel.
Stagiaires kunnen, in afstemming met de opleiding, aanwezig zijn in de school.
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III In en rondom het schoolgebouw
Binnenkomst, ophalen en looproutes door school.
Leerkrachten wachten hun groep op bij de betreffende ingang tussen 08.20 uur en
08.30 uur.

Groep 1-2 en 3 komen via poortje plein tegenover het woon-zorgcomplex Aon d’n
Diek;




Groep 1-2 Kleuters verzamelen op het voetbalveld. Via de zijdeur
van de eigen klas gaat groep 1-2 naar binnen. Als de school uit is, is
het voetbalveld ook het vertrekpunt naar de ouder / verzorger aan
de poort. Ook hierbij geldt dat ouders het schoolplein niet mogen
betreden.
Groep 3 gaat via de gebruikelijke route het schoolgebouw binnen.

Groep 4/5 komen via het zijpad naast de hoofdingang naar de buitendeur naar de
klas.
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Groep 5/6 en 7/8 komen via de hoofdingang binnen, verzamelen in de hal en lopen
vanuit hier vervolgens via de binnentrap naar de klas.

EOA1 en EOA2 komen via het grote hek het schoolplein op;



EOA 1 loopt via het poortje van de peuters naar de buitendeur van
de klas naar hun lokaal.
EOA 2 loopt via de blauwe trap naar hun lokaal.

Peuters komen binnen via de 1ste noodingang van de gymzaal (voor de paaltjes).
In de gymzaal worden zij opgevangen door de groepsleiding.
Als de school uit is, verlaten de leerlingen via dezelfde route de school.

Schoolplein
Klassen maken gescheiden van andere klassen gebruik van het schoolplein.
Ouder(s)/verzorger(s) begeven zich niet op het schoolplein.

Looproutes in en om de school
De school hanteert looproutes.
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IV Gezondheid
Medisch handelen
Medische handelingen kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen
worden uitgevoerd. Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan
persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit
veiligheidsoverwegingen is het niet nodig.

Wegstuurbeleid
Cf richtlijn RIVM: wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt
zoals genoemd in paragraaf 4, gaat het personeelslid naar huis.
Cf richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals
genoemd in paragraaf 3, gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen
worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar
de BSO.
Wij gebruiken geen temperatuurmeting als indicator. Zonder uitzondering moet een
leerling of personeelslid met klachten naar huis.

Specifiek is de volgende maatregel van kracht:


Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder / verzorger
opgehaald.

3 JUNI 2020

8

Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het
onderwijs toe:
1. Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten* blijft thuis:
Neusverkoudheid.
Hoesten.
Moeilijk ademen/benauwdheid.
Tijdelijk minder ruiken en proeven.
Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.

2. Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7
dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de
opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.

3. Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.

4. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de
leerling weer naar school en de opvang.
5. Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een
positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur
klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
6. Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per
groep) neemt de school contact op met de GGD.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
1. Testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
2. Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met
toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en
opgestelde uitgangspunten.
3. Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school
en de behandelend arts).
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4. Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in
overleg met de school en de behandelend arts).

*

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de
klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je
gewend bent, houdt het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.
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Thuisblijf regels – gezondheid personeel
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het
onderwijs toe:
1. Een personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten** blijft thuis:
Neusverkoudheid.
Hoesten.
Moeilijk ademen/benauwdheid.
Tijdelijk minder ruiken en proeven.
Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.

2. Wanneer het personeelslid positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7
dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de
opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
3. Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.
4. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het
personeelslid weer naar school en de opvang.
5. Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19
en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur
klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
6. Personeelsleden met klachten nemen contact op met de bedrijfs-/Arboarts.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
1. Personeelsleden met corona gerelateerde klachten worden getest conform het
landelijke beleid en opgestelde regels.
De regie van het testbeleid ligt bij de GGD:
1. Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke
werkzaamheden je eventueel vanuit huis kunt doen).
2. Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden
vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de bedrijfs/Arboarts of behandelend arts en werkgever).
3. Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen
worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de
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werkgever en behandelend arts).
4. Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig
zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek
wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze
invulling van de werkzaamheden. Indien een individueel personeelslid toch
behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover
overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig.
5. Medische informatie van het personeelslid wordt niet gedeeld met de
werkgever of collega’s.
6. De bedrijfs-/Arboarts kan hierbij betrokken worden.

**
Als een personeelslid elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de
klachten. Het personeelslid mag dan gewoon naar school. Twijfel het personeelslid of de klachten
anders dan gewend, dan blijft het personeelslid thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

3 JUNI 2020

12

V Beschikbaarheid personeel (Capaciteit)
Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen. Indien er geen
vervanging beschikbaar is wordt de groep naar huis gestuurd. Opsplitsen is in de
huidige situatie geen mogelijkheid.
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VI Opvang
Noodopvang kinderen in kwetsbare posities en leerlingen van
ouder(s)/verzorger(s) met cruciale beroepen
Met ingang van 8 juni wordt door school geen noodopvang meer aangeboden.

Pauzebeleid
Zowel de kleine, als de grote pauze vindt plaats onder begeleiding van de eigen
leerkracht.
Er zijn maximaal 2 groepen tegelijk buiten, waarbij zij gebruik maken van ieder een
eigen helft van het schoolplein.
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