Corona maatregelen

Schooltijden en in- en uitgangen.
De school zal aangepaste schooltijden in de vorm van een continurooster hanteren (vanwege het
beperken van het aantal verplaatsingen en het beperken van het aantal volwassenen in de school
doordat er dan geen medewerkers voor TSO (overblijven) hoeven te worden ingezet). Alle kinderen
blijven ‘tussen de middag’ dus gewoon op school. Gedurende de schooldag zal de leerkracht van de
groep twee keer een kwartier met de kinderen naar buiten gaan (op woensdag en vrijdag voor de
groepen 1 t/m 4 een keer) en tijd inplannen om te eten in de groep (per speelplaats is maar een
groep tegelijk buiten).
Leerlingen groepen 1

Ma, Di, Do: 8:30u – 14:00u
Wo: 8:30u – 12:30u
Vr: vrij
Leerlingen groepen 2 t/m 4 Ma, Di, Do: 8:30u – 14:00u
Wo: 8:30u – 12:30u
Vr: 8:30u – 12:00u
Leerlingen groepen 5 t/m 8 Ma, Di, Do, Vr: 8:30u – 14:00u
Wo: 8:30u – 12:30u
Inloop: van 8:20u.
Alle kinderen gebruiken de in- en uitgang behorende bij de unit (kinderen onderbouw (1-2) komen
binnen via de hoofdingang, kinderen middenbouw (3-4-5) komen binnen via de zijingang en kinderen
bovenbouw (6-7-8) komen binnen via de achteringang). Buiten mogen gewoon beide poorten
gebruikt worden om het speelplein op te komen.
Bericht vanuit BSO MIK-Spelenderwijs m.b.t. continurooster school.
Voor de buitenschoolse opvang (BSO) ‘Abeltje’ (Martinus) en Catharina Labouré betekent het
continurooster van de school dat er gestart zal worden met de noodopvang BSO (reguliere BSO is
immers gesloten) vanaf 14.00u i.p.v. 15:00u. De keuze voor het inzetten van een continurooster in de
school brengt dus extra aanbod van BSO met zich mee. Indien u een contract bij ons heeft, zal in de
komende weken met u als ouder contact opgenomen worden door de planner van Spelenderwijs om
te kijken wat dat voor u betekent. Bij vragen kunt u contact opnemen met de locatiemanager van BSO
Abeltje en BSO Catharina Laboure: Ludo.Marchal@mik-piwgroep.nl.’
Kinderen brengen en halen.
- Kinderen komen bij brengen (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 kunnen we helaas ook niet toelaten in het gebouw.
De leerkracht komt nieuwe kinderen buiten op het speelplein ophalen. Alleen in
uitzonderlijke gevallen kan de leerkracht tijdens ‘de overdracht’ op het speelplein besluiten
dat ouders/verzorgers even mee naar binnen lopen. De leerkracht van de groep waar nieuwe
kinderen instromen, neemt vooraf al telefonisch contact op met ouders/verzorgers om
afspraken te maken t.a.v. plaats en tijdstip van ‘overdracht’.
- Ouders/verzorgers van de groepen 1-2-3 wachten bij ophalen (door één volwassene) op het
speelplein (let op 1,5 meter afstand en dragen mondkapje is verplicht!).
- Ouders/verzorgers van de groepen 4 t/m 8 wachten bij eventueel ophalen (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.
Tijdens brengen en halen geldt voor ouders/verzorgers ook buiten een mondkapjesplicht.

Bezoekers en registratie.
- De school is alleen toegankelijk voor medewerkers van de school, stagiair(e)s (alleen huidige
stagiair(e)s, er worden dus geen nieuwe stagiair(e)s aangenomen) en uiteraard de kinderen.
Medewerkers van BSO’s mogen de kinderen wel binnen in het gebouw ophalen na schooltijd.
- Ouders/verzorgers en externen komen niet in het schoolgebouw. Alleen in uitzonderlijke
gevallen kan door de leerkrachten toestemming gevraagd worden aan de directeur om
externe zorgverleners toe te laten in het schoolgebouw. Leerkrachten communiceren daarna
zelf met externe zorgverleners van leerlingen in hun groep of ze wel of niet naar school
kunnen komen voor het bieden van begeleiding. De directie zal echter heel terughoudend
zijn in het toelaten van externen en het heeft ook de voorkeur dat externen de leerlingen
digitaal via MS Teams begeleiden.
- Bezoekers dienen zich te registeren.
Veiligheidsmaatregelen.
- Volwassenen onderling houden zowel in het schoolgebouw als ook buiten 1,5 meter afstand
van elkaar. Indien mogelijk houden volwassenen ook 1,5 meter afstand tot de kinderen.
- Alle in- en rondom de school aanwezigen houden zich aan de hygiëne-maatregelen: handen
ontsmetten (bij binnenkomst schoolgebouw) en hoesten en niezen in elleboog.
- Alle volwassen dragen een mondkapje indien zij zich verplaatsen door het schoolgebouw en
bij het brengen/ophalen van kinderen geldt voor ouders/verzorgers ook buiten een
mondkapjesplicht.
- Kinderen die vanwege verjaardag of andere feestelijke gebeurtenis willen trakteren, mogen
hiervoor alleen voorverpakte traktaties gebruiken.
- Schoonmaak door Asito zal plaatsvinden conform richtlijnen van het RIVM. Op school zijn
voldoende ontsmettingsmiddelen aanwezig zodat medewerkers ook tussendoor
werkplekken kunnen ontsmetten.
Wanneer thuisblijven.
- Kinderen blijven thuis bij koorts of andere Corona gerelateerde klachten (meer dan
incidenteel hoesten) en komen dan pas weer naar school nadat ze 24 uur klachtenvrij zijn of
negatief getest zijn.
- Kinderen blijven thuis Indien een huisgenoot koorts of benauwdheid heeft. Kinderen mogen
dan weer naar school komen indien de huisgenoot negatief getest is. Bij een positieve
testuitslag geldt uiteraard quarantaineplicht conform richtlijnen GGD.
- Kinderen blijven thuis indien ze in contact zijn geweest met een positief getest persoon (in
het gezin of daarbuiten). In dat geval nemen ouders/verzorgers contact op met de directeur
(06-29355617) en worden de adviezen van de GGD besproken en toegepast m.b.t. het
moment van terugkeer van het kind op school.
- Kinderen blijven thuis indien Corona is vastgesteld. Dan gelden de quarantaineregels
conform richtlijnen GGD.
- Kinderen blijven thuis na verblijf in een land met code oranje/rood 10 dagen thuis.
- Bij twijfel over wel/niet naar school kunnen komen, nemen ouders/verzorgers contact op
met de directeur (06-29355617).
Ouders/verzorgers van kinderen die vanwege klachten, besmetting of quarantaine thuis
moeten blijven dienen zelf contact op te nemen met de leerkracht om te overleggen over
thuiswerk (leerkracht bewaakt of dit gebeurt). De leerkracht kan dan naast het verzorgen van
thuiswerk ook ervoor kiezen om een leerling digitaal te laten aansluiten bij lessen.

Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk dat iemand (die niet in quarantaine zit) het
thuiswerk bij school komt ophalen. Er wordt geen thuisonderwijs aangeboden aan kinderen
waarbij ouders/verzorgers ervoor kiezen om het kind uit voorzorg thuis te houden, tenzij hier
een zeer legitieme reden voor is (bv. verhoogd gezondheidsrisico). De overheid heeft ook
aangekondigd dat de reguliere leerplicht weer van kracht is en kinderen eigenlijk niet uit
voorzorg thuis mogen blijven.
-

Zodra een leerling of medewerker positief getest is op Corona, zal de directeur na overleg
met de GGD besluiten wie er allemaal in quarantaine moet (waarschijnlijk de hele groep
waarvan de positief geteste leerling / medewerker deel uit maakt). De directeur informeert
dan ook de ouders/verzorgers van de betreffende groep en deelt de te volgen richtlijnen. In
de meeste gevallen zullen de kinderen en de betrokken medewerker(s) dan 5 dagen thuis
moeten blijven en op de 5de dag getest moeten worden alvorens ze weer naar school mogen
(het is dan verplicht om een bewijs van de testuitslag aan te leveren). Kinderen die niet
getest worden (of indien ouders/verzorgers de testuitslag niet willen delen met de school)
dienen 10 dagen in quarantaine te gaan en moeten bij klachten daarna ook eerst 24 uur
klachtenvrij zijn alvorens ze weer naar school komen. Bij thuisquarantaine van een hele
groep schakelt de betreffende groep, indien enigszins mogelijk, over op online
afstandsonderwijs en wordt er uiteraard geen noodopvang voor deze kinderen op school
aangeboden (uw kind dient dan echt thuis in quarantaine te gaan).







Volwassenen mogen niet naar school komen bij de volgende symptomen of klachten:
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 volgt dan de richtlijnen van
de GGD t.a.v. quarantaine.
Indien een huisgenoot koorts (>38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. Volwassenen
mogen dan weer naar school komen indien de huisgenoot negatief getest is. Bij een positieve
testuitslag geldt uiteraard quarantaineplicht conform richtlijnen GGD.
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 blijven volwassenen 10 dagen thuis.
Het besluit tot thuisblijven van een personeelslid van de school wordt altijd in overleg tussen
medewerker en directeur genomen. In geval van afwezigheid van een personeelslid kan de
directeur besluiten dat de betreffende groep thuis dient te blijven indien vervanging van de
medewerker leidt tot extra risico’s (houd daarom ’s ochtends ook nog altijd even ISY in de
gaten voordat u uw kind naar school stuurt).





-

Schoolorganisatie / onderwijs.
- Kinderen in de diverse units (onderbouw-middenbouw-bovenbouw) blijven in het
schoolgebouw zodanig gescheiden van elkaar dat het niet mogelijk is dat kinderen van
verschillende units langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar zijn.
- Binnen de units worden kinderen in vaste groepen ingedeeld en wordt het onderwijs zodanig
vormgegeven dat kinderen uit verschillende groepen in het schoolgebouw niet langer dan 15
minuten op minder dan 1,5 meter afstand van elkaar zijn. Indien dit qua schoolorganisatie
ingrijpende wijzigingen met zich meebrengt voor de kinderen, communiceert de
unitcoördinator dit met ouders/verzorgers via ISY.

-

-

-

In ons onderwijssysteem is het niet altijd te voorkomen dat bepaalde medewerkers in
meerdere groepen, units of zelfs scholen komen. Dit proberen we wel zo veel als mogelijk te
vermijden.
De leerlingen van de unit bovenbouw zitten in tweetallen bij elkaar en dit gebeurt ook steeds
in dezelfde samenstelling. De leerlingen van de unit middenbouw mogen gewoon in groepjes
zitten, maar wel steeds in dezelfde samenstelling. De gevormde tweetallen of groepjes
worden ook zover als mogelijk uit elkaar geplaatst (dit zou eventueel kunnen voorkomen dat
een hele groep in quarantaine moet bij een besmetting).
Er worden geen gymlessen gegeven in de grote gymzaal. Kleuters mogen wel gebruik maken
van het speellokaal (een groep tegelijk).
De directie beslist over het al dan niet doorgaan van bijzondere activiteiten en vieringen en
in welke vorm deze activiteiten en vieringen eventueel kunnen doorgaan. De directie
communiceert hierover ook met de oudervereniging indien het gaat om activiteiten waarbij
de oudervereniging betrokken is. Uiteraard is hulp van de oudervereniging in school tijdens
activiteiten ook niet toegestaan.

Teamafspraken.
- In één ruimte mogen maximaal twee medewerkers tegelijk aanwezig zijn op 1,5 meter
afstand van elkaar (teamkamer maximaal drie medewerkers).
- Alle interne overleggen worden gevoerd via MS Teams, dus geen fysiek overleg in school
(ook niet in kleine groepjes!).
- Alle gesprekken met ouders/verzorgers en externen vinden ook via MS Teams plaats.
- Alle leerkrachten plannen zelf gedurende de dag twee momenten van buiten spelen (op
woensdag en op vrijdag voor de groepen 2 t/m 4 een moment) en een moment om in de
groep met de kinderen te eten. Per speelplaatsdeel is maar een groep tegelijk buiten.
- Medewerkers kunnen, na overleg met directie, aanvullende veiligheidsmaatregelen nemen
mits deze niet tegenstrijdig zijn aan dit protocol.
- Medewerkers zijn verplicht om na lestijd het schoolgebouw te verlaten en thuis te werken.
- Ambulante medewerkers komen niet in de groepen. Mocht dit toch echt noodzakelijk zijn,
dan is dat zeker niet langer dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter afstand van andere
volwassenen.
- 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.
- Alle medewerkers (teamleden) zien toe op de uitvoering van de genoemde Coronamaatregelen in dit protcol.

Wij roepen iedereen dringend op zich aan dit protocol te houden. Op de
eerste plaats voor de veiligheid van ons allemaal en daarnaast ook om bij
een eventuele besmetting niet in de situatie te komen dat er meer
leerlingen en medewerkers in quarantaine moeten dan nodig.

