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Kinderen brengen naar en
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1,5 meter afstand, hygiëne en
mondkapjesplicht
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Kinderen komen bij brengen (dringend advies door één
volwassene) alleen het schoolgebouw binnen (’s ochtends
inloop vanaf 8:20u).
Indien mogelijk (hogere groepen) komen kinderen alleen naar
school.
Ouders/verzorgers van nieuwe kinderen in groep 1 mogen de
eerste schoolweek ’s ochtends mee naar binnen bij het
brengen van hun kind en ouders/verzorgers van nieuwe
kinderen in de groepen 2 t/m 8 mogen de eerste schooldag ’s
ochtends mee naar binnen. Deze ouders/verzorgers komen
binnen via de hoofdingang en houden zich aan de richtlijnen
vanuit dit protocol.
Ouders/verzorgers van de groepen 1-2-3 wachten bij ophalen
(dringend advies door één volwassene) op het speelplein (let
op 1,5 meter afstand!)
Ouders/verzorgers van de groepen 4 t/m 8 wachten bij
eventueel ophalen (dringend advies door één volwassene)
buiten de schoolpoorten. Indien mogelijk gaan kinderen alleen
naar huis.
Ouders/verzorgers verlaten na het brengen/ophalen van de
kinderen zo snel mogelijk de schoolomgeving.
Ouders/verzorgers komen in principe niet in het schoolgebouw
tenzij dit echt noodzakelijk is en niet anders geregeld kan
worden of tenzij conform de richtlijnen in dit protocol voor de
betreffende ouders/verzorgers een uitzondering wordt
gemaakt.
Naast het personeel en de stagiair(e)s van de school kunnen
we alleen nog andere volwassenen toelaten in school indien
deze een wezenlijke bijdrage leveren aan de voortgang van het
onderwijsproces (denk aan gastdocenten, vrijwilligers,
overblijfouders, zorgverleners, stagebegeleiders, etc.). Binnen
komen via de hoofdingang en registratie is wel verplicht.
Registratie is niet nodig bij vaste medewerkers, kinderen,
overblijfkrachten en stagiair(e)s.
Volwassenen onderling houden zowel in het schoolgebouw als
ook buiten 1,5 meter afstand van elkaar.
Er wordt geen 1,5 meter afstand gehouden tussen kinderen
onderling en tussen kinderen en een volwassene.
Alle in- en rondom de school aanwezigen houden zich aan de
hygiëne-maatregelen: handen ontsmetten (bij binnenkomst
schoolgebouw) en hoesten en niezen in elleboog.
Aangezien basisscholen niet vallen onder publieke ruimtes, is
het dragen van een mondkapje voor medewerkers, stagiair(e)s,
overblijfouders en leerlingen geen verplichting. Alle andere
bezoekers van de school verzoeken we een mondkapje te
dragen indien ze zich voortbewegen door het gebouw (dus bij
verplaatsingen).

Wanneer thuisblijven?

Wanneer mogen kinderen niet naar school komen?
• Bij koorts of andere Corona gerelateerde klachten (meer dan
incidenteel hoesten, benauwdheid, etc.). Kinderen komen dan
pas weer naar school nadat ze 24 uur klachtenvrij zijn.
(Kinderen hoeven niet thuis te blijven bij milde klachten of
alleen verkoudheidsklachten zoals loopneus, neusverkoudheid,
niezen of keelpijn en bij bekende astma/hooikoortsklachten).
• Indien een huisgenoot koorts of benauwdheid heeft. Kinderen
mogen dan weer naar school komen indien de huisgenoot
negatief getest is.
• Indien binnen het huishouden/gezin van het kind iemand
positief is getest op Covid-19, blijft het kind 72 uur (drie dagen)
na de testafname thuis. Indien de huisgenoot dan geen
klachten heeft ontwikkeld, mag het kind na drie dagen weer
naar school. Indien de huisgenoot wel klachten heeft
ontwikkeld moet het kind 10 dagen na het laatste nauwe
contact met de betreffende huisgenoot thuisblijven.
• Indien het kind positief getest is op Corona. Het kind blijft dan
ten minste 7 dagen thuis en moet na die 7 dagen minstens 24
uur klachtenvrij zijn.
Bij twijfel over wel/niet naar school kunnen komen, neem contact op
met de directie (b.meijs@kindante.nl / 06-29355617 of
k.tholen@kindante.nl).
Wanneer mogen volwassenen niet naar school komen?
• Bij verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn en hoesten).
• Bij verhoging of koorts (> 38 graden).
• Bij benauwdheid/moeilijk ademen.
• Bij plotseling verlies van reuk en/of smaak.
• Indien de volwassene positief getest is op Corona. De
volwassene blijft dan ten minste 7 dagen thuis en moet na die
7 dagen minstens 24 uur klachtenvrij zijn.
• Indien een huisgenoot koorts (>38 graden) en of
benauwdheidsklachten heeft. Volwassenen mogen dan weer
naar school komen indien de huisgenoot negatief getest is.
• Na nauw contact met een Covid patiënt (zowel binnen het
huishouden/gezin als ook daarbuiten) gedurende meer dan 15
minuten op minder dan 1,5 meter afstand. De directie volgt
dan de richtlijnen van de GGD. Deze kunnen per persoon
verschillen vanwege persoonlijke omstandigheden.
• Na verblijf in een land met code oranje/rood. Het advies is dan
om 10 dagen in thuisquarantaine te blijven.
Het besluit tot thuisblijven van een personeelslid van de school wordt
altijd in overleg tussen medewerker en directeur genomen.
Indien er sprake is van een Coronabesmetting bij een kind of in
zijn/haar thuisomgeving, is het dringende verzoek de directie hierover
te informeren. De school is verplicht een Corona besmetting bij
personeel of kinderen te melden bij de GGD.
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Leerkracht afwezig.
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Thuiswerk voor kinderen
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Indien een leerkracht afwezig is vanwege ziekte of
ziekteverschijnselen, kan het zeker in Corona-tijd voorkomen
dat geen vervanging beschikbaar is. Indien dit het geval is
zullen ouders/verzorgers geïnformeerd worden via ISY met het
dringende verzoek de kinderen thuis te houden. Check dus ’s
ochtends altijd nog even ISY.
Indien een leerkracht meerdere dagen afwezig is, kan de
directie besluiten om elke dag een andere groep ‘thuis te laten’
zodat niet steeds dezelfde kinderen thuis dienen te blijven.
De directie kan ook besluiten dat, indien mogelijk, de afwezige
leerkracht digitaal lesgeeft via MS Teams.
Overleg vindt plaats via MS Teams tenzij dit vanwege inhoud
echt niet mogelijk is. In geval van fysiek overleg houden we wel
de richtlijnen vanuit het RIVM aan.
Overleg van oudervereniging en MR vindt online plaats.
Activiteiten kunnen alleen doorgang vinden met medewerkers
en kinderen. Aanwezigheid van hulpouders tijdens activiteiten
is niet toegestaan. Activiteiten waarbij de oudervereniging
betrokken is, zullen dus zodanig moeten worden vormgegeven
dat deze Corona-proof zijn en hulpouders niet nodig zijn
tijdens de uitvoering van de activiteit.
Indien activiteiten zoals in de schoolkalender staan vermeld
geen doorgang kunnen vinden (beslissing directie), zal
iedereen hiervan op de hoogte worden gebracht.
Alle medewerkers (teamleden) zien toe op de uitvoering van
de genoemde Corona-maatregelen.
Medewerkers kunnen, na overleg met directie, aanvullende
veiligheidsmaatregelen nemen mits deze niet tegenstrijdig zijn
aan dit protocol.
Het dringende advies voor medewerkers blijft om zo veel als
mogelijk thuis te werken en bewegingen in het gebouw zoveel
mogelijk te beperken.
Het ventilatiesysteem in de school voldoet aan de landelijk
vastgestelde criteria en is dan ook goedgekeurd. Medewerkers
zorgen dat ruimtes regelmatig gelucht worden (het is niet
noodzakelijk dat ramen voortdurend open staan). Ventilatoren
mogen niet gebruikt worden i.v.m. luchtstromen.
Indien een kind vanwege Corona-maatregelen thuis moet
blijven, terwijl het kind wel in staat is om schoolwerk te maken,
nemen ouders/verzorgers uiterlijk op de derde dag van
afwezigheid contact op met de leerkracht (telefonisch of via
mail) om thuiswerk en het uitwisselen van materialen te
regelen.
Gedurende de periode van afwezigheid van het kind vindt
regelmatig contact plaats tussen leerkracht, ouders/verzorgers
en leerling (ook voor eventueel nieuw thuiswerk). Hierover
maken leerkracht en ouders/verzorgers afspraken met elkaar.
De leerkracht bepaalt altijd op basis van de onderwijsbehoefte
van het kind welk thuiswerk wordt aangeboden en welke
materialen mee naar huis gaan (alle beschikbare materialen
mogen worden ingezet voor thuiswerk). Het thuiswerk is dus
altijd maatwerk voor het betreffende kind. Dit betekent dus
dat het thuiswerk per kind kan verschillen.
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Uiteraard komen alle materialen bij terugkeer op school weer
ongeschonden mee terug naar school.
Het afspraken maken over thuiswerk voor kinderen uit de
groepen 1 en 2 is geen ‘verplichting’ en zal, indien hiervoor
wordt gekozen, vooral bestaan uit tips van de leerkracht m.b.t.
activiteiten die ouders/verzorgers met hun kind thuis kunnen
doen.
Indien er vragen zijn m.b.t. het thuiswerk of het kind enige
uitleg nodig heeft, wordt contact gezocht met de leerkracht.
De leerkracht kan dan bekijken op welke manier de uitleg
gegeven kan worden (telefonisch, via teams, via chat). De
leerkracht kan er ook voor kiezen om onder schooltijd een
ander kind/andere kinderen uit de groep via MS teams in
contact te brengen met het kind om het kind te helpen of om
de onderwijsassistente/leerkrachtondersteuner in te zetten.

