ONDERWIJS IN CORONATIJD
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Voorwoord
De school is gelukkig weer open. Steeds meer regels en afspraken
zorgen ervoor dat we door de bomen het bos niet meer zien. Daarom
hebben we met dit document alle afspraken op een rijtje gezet. Op
deze manier kunnen we allemaal terug vinden hoe het precies zit. We
hopen van harte dat al deze maatregelen ons straks weer terug
brengen richting het oude normaal. Daar gaan we voor, samen
moeten we het doen!

Uitgangspunten vanuit het protocol basisonderwijs:
De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen. Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen.
De reguliere leerplicht is van kracht.
De school is open, tenzij:
o
o
o

Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico
hier aanleiding toe geeft;
De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel
personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is;
Als de school om organisatorische redenen niet open kan, is school verantwoordelijk voor
noodopvang. Dit geldt niet in geval van quarantaine van een groep.

Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Tussen
volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
Cohortering betekent dat leerlingen worden ingedeeld in subgroepen en dat contact tussen deze
subgroepen wordt beperkt. Wij houden de eigen groepen als cohorten aan, maar maken geen
subgroepen binnen de eigen groepen. Dit is praktisch niet uitvoerbaar en levert weinig toegevoegde
waarde in geval van een besmetting. In nagenoeg alle situaties moet namelijk toch de hele groep in
quarantaine. Wij benutten de lokalen wel optimaal en zorgen nog steeds waar mogelijk voor
voldoende ruimte tussen de groepjes kinderen.
Leerlingen uit de groepen 7 en 8 hoeven geen mondkapjes te dragen.
Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of (in geval van noodopvang) naar de BSO.

De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht. Het gaat daarbij om:
o
o
o

Een goede melding en monitoring van besmettingen;
Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer ouders/verzorgers en andere
volwassenen de school binnentreden;
Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.

Overige afspraken en regels:
o

o
o

De gymlessen worden door de vakleerkracht gegeven. Omdat er met meerdere groepen
wordt gewerkt, worden er alleen spellessen gegeven. Zo hoeft niet steeds na elke les al het
materiaal te worden ontsmet en is het veilig genoeg. De gymlessen worden grotendeels
buiten gegeven tenzij het weer dat niet toelaat.
Door het hele gebouw hangen duidelijke posters met instructies voor leerkrachten en
leerlingen m.b.t. handen wassen, 1,5 meter afstand en een veilig en hygiënisch gebruik van de
werkplekken.
Bij uitzondering worden (ouder)gesprekken op school gevoerd
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De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar school:
o

als ze af en toe hoesten

o met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Zij moeten thuisblijven als:
o
o
o
o
o
o

verkoudheidsklachten (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:
o
o
o
o
o

de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van
hoesten, koorts en/of benauwdheid), of 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.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar huis. Wij
doen een dringende oproep om onder schooltijd goed bereikbaar te zijn. Als uw kind ziek
wordt, is het de bedoeling dat hij/zij direct door een ouder/verzorger wordt opgehaald.

Werkwijze bij besmetting onder teamleden of leerlingen
Wanneer een medewerker of een leerling van de school positief is getest op Corona, wordt school
gebeld door de GGD of neemt school zelf proactief contact op met de GGD. Tijdens dit gesprek
worden de risico’s in kaart gebracht. De GGD heeft dan al contact gehad met de persoon in kwestie.
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD op.
Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon gaan in quarantaine.

Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Alle
huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor
alle kinderen die hier onder vallen, ongeacht de leeftijd.
Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat. Leerlingen
en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het laatste contact met een besmet
persoon laten testen in een GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine gaan. Hierbij zijn de
GGD-instructies leidend.
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Wanneer krijgt u bericht vanuit school?
U wordt geïnformeerd wanneer uit de analyse en/of het onderzoek van de GGD blijkt dat u extra alert
moet zijn of wanneer er sprake is van thuisquarantaine voor uw kind(eren). Als school houden wij ons
bij communicatie over besmettingen op school en de registratie van gegevens aan de wet- en
regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.

Brengen en halen
Bij het wegbrengen en ophalen mogen ouders/verzorgers van groep 1-2 op het schoolplein wachten.
De leerkrachten staan bij de deur om de kinderen te ontvangen. Zij gaan 5 minuten eerder naar buiten
bij het uitgaan van de school.
Andere ouders wachten op de stoep aan de andere kant van het fietspad. Houdt zowel op het
schoolplein als op de stoep 1,5 meter afstand van elkaar. Breng of haal je kinderen maar met één
persoon. De weg achter ONI (de tafeltennisvereniging) wordt tijdens breng -en haalmomenten
afgesloten zodat we een veiligere omgeving creëren.
Laat kinderen ook niet te vroeg naar school komen. Het is de bedoeling dat zij om 8.20 uur meteen
naar het lokaal gaan en niet eerst buitenspelen.

Onderwijs bij quarantaine of ziekte
Het is onmogelijk om een standaard procedure op voorhand te communiceren. De werkwijze hangt af
van het moment dat de quarantainemaatregel bekend wordt. Indien dit gedurende de lesdag is,
krijgen de leerlingen een werkpakket mee naar huis. Indien de situatie zich voordoet na lestijd of in
het weekend, dan kan de volgende lesdag een werkpakket door een ouder/verzorger worden
opgehaald. Specifieke instructies volgen via de groepsleerkracht of een lid van het school
managementteam.
Er zijn meerdere varianten mogelijk:

A. De hele groep in thuisquarantaine (in geval van een positief geteste leerling of leerkracht en
leerkracht niet ziek);
Groep 1 t/m 8
Nadat bekend is dat de hele groep in quarantaine moet, wordt de overstap gemaakt naar
online lesgeven. De leerkracht geeft online les vanuit thuis. In alle gevallen zijn we afhankelijk
van de leveranciers of we gebruik kunnen maken van basispoort.
Wij nemen 1 lesdag de tijd voor de overstap van fysiek onderwijs naar onderwijs op afstand.
De invulling van het onderwijs op afstand wordt door de groepsleerkracht (of vervanger)
gecommuniceerd via Parro. School heeft maar een beperkt aantal laptops beschikbaar om uit
te lenen.

B. Een of enkele leerlingen in quarantaine (en niet ziek);
Groep 1-2
Ouders krijgen de tweede dag nadat een kind is ziekgemeld, van de leerkracht te horen wat er
thuis gedaan kan worden. Is uw kind echt ziek, dan geldt dit uiteraard niet. In dat geval wordt
dus ook geen werk klaar gemaakt. Geeft u dus duidelijk aan bij de afwezigheidsmelding wat
het geval is.
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Groep 3 t/m 8
Ouders krijgen de tweede dag nadat een kind is ziekgemeld, te horen hoe en waar mee
gewerkt kan worden zolang een kind thuis moet blijven. Dit werk is zoveel mogelijk digitaal.
Onderzocht wordt of een kind via de laptop thuis de instructie die in de groep wordt gegeven
kan volgen. Is uw kind echt ziek, dan geldt bovenstaande uiteraard niet. In dat geval wordt dus
ook geen werk klaar gemaakt. Geeft u dus duidelijk aan bij de afwezigheidsmelding wat het
geval is.

C. Leerkracht in quarantaine en geen vervanger beschikbaar voor fysiek onderwijs;
De leerkracht geeft onderwijs op afstand vanuit huis. De groep blijft thuis. Na een dag wordt
de overstap gemaakt naar online lesgeven. (zie A)

D. Leerkracht ziek en geen vervanger beschikbaar voor fysiek onderwijs.
U ontvangt een melding via Parro. Uiteraard proberen we dit altijd de dag ervoor te doen. Het
kan echter voorkomen dat op de dag zelf pas bekend is dat een leerkracht niet mag of kan
komen werken. Wij willen u daarom vragen ook ’s morgens Parro in de gaten te houden.
Een groep blijft nooit bij een lange periode van afwezigheid van de leerkracht thuis. Mocht
een leerkracht meerdere dagen achter elkaar niet vervangen kunnen worden dan wordt
intern bekeken hoe we dit kunnen oplossen.

Aanwezigheid van ouders en externen
Gezien de huidige ontwikkelingen wordt van scholen gevraagd zeer kritisch af te wegen in hoeverre de
aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers en/of (externe) professionals strikt noodzakelijk
is. Op basis daarvan hebben wij de volgende afspraken:

o
o

o

Alle contacten met ouders vinden online plaats.
Externe professionals worden onder strikte voorwaarden en criteria wel toegelaten, dit
betreft alleen de ondersteuning of begeleiding van leerlingen. De schoolleiding beslist
hierover. Overleg door leerkrachten en/of teamleden met de externe professionals vindt
online en op afstand plaats. Indien we besluiten externen toe te laten, dan hanteren wij de
gezondheidscheck, registreren wij de aanwezigheid en stellen wij het dragen van een
mondkapje verplicht.
Stagiaires vallen onder personeel en zijn aanwezig. Dit gebeurt in overleg.

Activiteiten en vieringen
Wij organiseren de komende periode geen activiteiten buiten school. Vieringen en activiteiten worden
alleen gevierd met leerlingen en medewerkers. Hierbij geldt ook nog eens de strikte toepassing van de
cohortering, alles gebeurt binnen de eigen groep.

Kinderen kijken op hun verjaardag uit naar het trakteren. Verjaardagen mogen natuurlijk gevierd
worden en er mag ook worden getrakteerd. In deze tijd zijn, hoe leuk ook, zelfgemaakte traktaties niet
handig. Om besmetting zo laag mogelijk te houden, vragen we u hier rekening mee te houden.
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