Onderwerp: protocol naar school
Datum: 25-6-2021
Dit protocol is tot stand gekomen vanuit de landelijke regelgeving voor het basisonderwijs in overleg met
het team en de MR.
De rode tekst is de belangrijkste aanpassing op het vorige protocol.
Algemene uitgangspunten
•
Tussen leerlingen onderling en tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand te worden bewaard.
•
Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
•
Mondkapjes worden door volwassenen gebruikt als 1,5 meter niet lukt.
•
School draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk
worden nageleefd: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen
Naar school gaan en binnenkomen
Er wordt aan scholen gevraagd een bijdrage te leveren in het kunnen houden van de afstandsregel
(1,5 meter) voor volwassenen. We blijven daarom via aparte ingangen binnen komen, zodat ouders
gespreid blijven.
We vragen u vriendelijk zoveel mogelijk buiten te blijven, om drukte binnen te voorkomen.
Leerlingen hoeven geen mondkapje meer op. Volwassenen dragen een mondkapje als 1,5 meter afstand
niet mogelijk is.
•
Kinderen mogen tussen 8.20 en 8.30 uur binnenkomen.
•
Houd 1,5 meter afstand tot andere volwassenen. Draag een mondkapje wanneer u geen 1,5
meter afstand kunt houden.
•
Groep 3-8:
o via de hoofdingang: groep 3-4 en 6,
o via de buitentrap: groep 5, 7 en 8,
•
Groep 1-2 neemt afscheid bij het hek bij de zandbak, daar is de leerkracht aanwezig. De kleuters
gaan naar binnen met de leerkracht door de deur bij de zandbak.
Uit school gaan
•
De kinderen komen door dezelfde uitgang naar buiten, zie ‘naar school gaan en binnenkomen’,
•
Groep 1-2 leerlingen worden opgehaald aan de zandbakkant van de school.
•
Groep 3-8 leerlingen lopen zelf naar hun ouders toe. U mag buiten op uw kind wachten
•
Houd afstand tot anderen.
Op school
•
Op school zijn er geen cohorten meer.
Musical
Musicals zijn toegestaan. Volwassenen dienen daarbij onderling 1,5 meter afstand te houden. De grootte
van de ruimte bepaalt hoeveel toeschouwers kunnen komen kijken. Houd er ook rekening mee dat het
registreren van aanwezigen en een gezondheidscheck verplicht zijn als mensen een vaste zitplek hebben
en er geen doorstroom plaatsvindt.
25-6-2021: We laten de ouders van groep 8 volgende week weten hoe de musical eruit gaat zien.
Ouders en andere volwassenen
•
Aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s), vrijwilligers en/of (externe) professionals is toegestaan,
mits de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen kunnen worden toegepast.

•

Wanneer volwassenen het zelf prettig vinden een mondkapje te dragen of elkaar
via Teams/telefonisch te spreken, is dat natuurlijk mogelijk. Zij doen dat in onderlinge
afstemming.
25-6-2021: De oudergesprekken in juli worden op school gevoerd. Op verzoek van ouder of
leerkracht kan het gesprek ook via Teams plaats vinden.

Hygiëne
•
Kinderen wassen thuis hun handen voor zij naar school komen.
•
Wij houden op school alle hygiëne maatregelen aan die de nodig zijn. Hiervoor zijn extra
middelen aanwezig. We bespreken de gewoontes met de leerlingen.
•
Materiaal, deuren e.d. worden volgens de voorschriften schoongemaakt.
Gezondheid
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:
•
als ze af en toe hoesten,
•
met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Zij moeten thuisblijven als:
•
het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
•
het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan
incidenteel) hoest.
•
als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
•
het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
•
het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts
heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een
negatieve testuitslag heeft;
•
het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis
gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag
het kind daarna weer naar school
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
•
het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
•
de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten,
koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
•
er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
•
het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis
totdat de uitslag bekend is.
Voor meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij kinderen, zie: lci.rivm.nl/langdurigneusverkouden-kinderen.
Risicogroepen
•
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). Zie voor
meer informatie: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_ Risicogroepen.
•
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).
Thuisquarantaine na verblijf in het buitenland
Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/reizen-en-vakantie en
www.nederlandwereldwijd.nl.
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het schoolplein
komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die
dit advies niet in acht nemen.
Thuisquarantaine naar aanleiding van een besmetting op school
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD met
betrekking tot thuisquarantaine. Zie verder de handreiking bij besmetting op lesopafstand.nl.
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Noodopvang
Wanneer er sprake is van sluiting vanwege organisatorische redenen, komen leerlingen in een kwetsbare
positie en leerlingen van ouders in een cruciaal beroep zoveel als mogelijk naar school. Wanneer de
school moet sluiten vanwege quarantaine, mogen deze leerlingen niet naar school. Scholen maken bij
schoolsluiting afspraken met hun kinderopvangpartner(s) over de gevolgen van de sluiting voor de BSO.
Voor meer informatie over de noodopvang na schooltijd (BSO) zie de website van de rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/ouders.
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