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Protocol vanaf D.V. 19 oktober 2020
In dit protocol zijn de aanpassingen op het huidige protocol met rood weergegeven. Deze aanpassingen gelden met
ingang van 19 oktober in de school. De eerder gemaakte maatregelen die hier niet meer worden genoemd, zijn
ingetrokken. De nieuwe afspraken zijn in principe leidend voor de periode van de herfstvakantie tot de kerstvakantie.
Dan wordt het protocol opnieuw herzien. Mochten er eerder aanpassingen nodig zijn dan wordt dat met de
betrokkenen gedeeld.
Kabinetsbesluit
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 volledig naar school.
2. Tussen leerlingen onderling en tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de
werkzaamheden noodzakelijk is.
4. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
5. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
6. Na school gaat iedereen direct naar huis.
Gezondheid en hygiëne maatregelen op school
Kinderen hoeven onderling geen afstand van 1,5 m. in acht te nemen. Met ingang van 1 juli hoeft deze afstand ook niet
meer gehanteerd te worden tussen de leerkracht en de leerlingen.
Fysiek contact, zoals het schudden van handen, wordt door iedereen in het schoolgebouw gemeden.
Wanneer iemand moet hoesten of niezen dan wordt dat in de elleboog gedaan.
In de klas is het belangrijk om bepaalde looproutes te gebruiken. Leerkrachten organiseren dit zelf en delen dit met de
leerlingen. Voor verdere hygiëne maatregelen zie bijlage 1.
Groepsactiviteiten
Wanneer een klas een groepsactiviteit wil ondernemen wordt dit overlegd met de leidinggevende. Zo nodig wordt er
overleg gepleegd met de betrokkenen van de gemeente Zwartewaterland. Ouders worden vroegtijdig op de hoogte
gebracht van een eventuele activiteit.
Handen wassen
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. Het goed wassen
van de handen duurt ongeveer 45-60 seconden.
De leraren en leerlingen wassen regelmatig hun handen. Leerlingen krijgen uitleg over de hygiënemaatregelen die we
op school hanteren. De leerlingen drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes.
Medewerkers en leerlingen moeten hun handen in ieder geval desinfecteren bij aankomst op school en na de
pauzemomenten; bij ieder lokaal zijn middelen hiervoor beschikbaar.
Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten of niezen. In de school
mogen er alleen papieren zakdoekjes worden gebruikt.
Ingang / uitgang
We gebruiken alle reguliere deuren. Kinderen die binnen zijn, mogen niet zomaar naar buiten of bij het uitgaan mogen
kinderen niet meer naar binnen. Zo zorgen we ervoor dat kinderen niet tegen elkaar inlopen.
De deuren bij de kleuters gaan 10 minuten voor schooltijd open. Voor groep 3 tot en met 8 gaan de deuren ook tien
minuten voor de tijd open. Ze zijn vanaf dat moment ook pas welkom op school. Ze mogen gelijk naar hun eigen lokaal.
Voor die tijd zijn er geen kinderen op het schoolplein, na schooltijd gaan ze gelijk weer naar huis.
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Medische handelingen
Lichte medische handelingen kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd, tenzij het een handeling betreft waar
meerdere volwassenen bij betrokken zijn. Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg moet worden
uitgevoerd waarbij meerdere volwassenen betrokken zijn, kunnen personeelsleden persoonlijke beschermingsmiddelen
dragen. Deze middelen zijn op school aanwezig.
Ouders en externen in de school
Ook de komende periode willen we terughoudend zijn met ouders in de school. Mocht het noodzakelijk zijn dat een
ouders in school moet komen, dan vragen wij vooraf om de gezondheidscheck de doen, zie bijlage 2. Kleuters worden
gebracht tot aan het hek, ze kunnen zelfstandig naar hun lokaal gaan.
We willen ouders vragen bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren.
We maken een uitzondering voor de moeders die helpen bij de ondersteuning van het onderwijs.
RT, Plusklas en extra ondersteuning
De extra ondersteuning of uitdaging voor verschillende kinderen is met ingang van 8 juni weer opgestart. De
onderwijsondersteuners, plusklasleerkracht en andere personeelsleden worden hiervoor ingezet. De richtlijnen zoals in
het protocol beschreven, worden gehanteerd.
Schooltijden
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 hanteren wij onze reguliere schooltijden.
Alle groepen beginnen ’s morgens om 8.30 uur en eindigen om 12.00 uur. ’s Middags is er school van 13.15 uur tot en met
15.30 uur. Groep 0 gaat alleen de ochtenden naar school. Op woensdag en vrijdag eindigen de lessen ‘s morgens om 12.15
uur, op deze middagen zijn de leerlingen vrij.
Schoonmaak
Omdat virussen op oppervlakten kunnen overleven, willen we de oppervlakten die met de handen in contact zijn
regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, handgrepen, leuningen,
deurklinken, toiletbrillen. In de klassen is hiervoor een desinfecterend middel beschikbaar.
Verjaardagen
De verjaardagen mogen weer worden gevierd in de klas. De kinderen krijgen een kaart namens alle meesters en juffen
van de eigen leerkracht. Er mag getrakteerd worden mits de traktatie verpakt is. Na de zomervakantie zullen veel kinderen
willen trakteren. De leerkracht overlegt met de kinderen wanneer dit kan gebeuren. Traktaties mogen niet door ouders
in de school worden gebracht. Het kan ’s morgens worden meegegeven of rond 10 uur bij de deur worden afgegeven. De
jarige leerling kan het daar ophalen.
Ventilatie
De ventilatie (luchtverversing) dient in elke verblijfsruimte te voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit en aanvullende
richtlijnen en te passen bij de gebruiksfunctie en bezettingsgraad van de ruimte. Iedere leerkracht zorgt in het eigen lokaal
voor goede ventilatie. Er is een controle uitgevoerd door een erkend adviseur, we zijn nog in overleg over de verdere
uitwerking naar aanleiding van zijn rapport. In iedere klas is een meting geweest m.b.t. de CO 2-waarden. Dit was een
positieve meting.
Zieke collega’s
Leerkrachten kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. Bij hooikoorts en chronische
verkoudheid mag er gewoon gewerkt worden. Een ieder kent zijn eigen gezondheid/klachten het best. Worden de
klachten niet herkend dan dient er overleg plaats te vinden met de leidinggevende.
Wanneer een leerkracht milde symptomen zoals een verkoudheid, een temperatuur van boven de 38°C mag deze niet op
school komen totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Leerkrachten kunnen, met voorrang, getest worden, dit zal in
samenspraak gaan met de leidinggevende.
Zieke leerlingen
Alle kinderen mogen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, niezen of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar
school.
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:
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Leerlingen op de basisschool hoeven wegens het huidige aangescherpte testbeleid niet getest te worden. Dit is een
tijdelijke uitzondering.
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
• Hoesten (meer dan incidenteel).
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Tijdelijk minder ruiken en proeven.
• Koorts boven 38 °C.
Ook blijft de leerling thuis wanneer:
- Hij/zij nauw contact heeft met een patiënt met een positieve uitslag van de Coronatest
- Hij/zij een huisgenoot heeft met koorts (boven de 38 °C) en/of last heeft van benauwdheid.
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school.
Via de nieuwsbrief is de beslisboom verstrekt, deze kan ook worden gebruikt om te kijken of de leerling thuis moet blijven
of niet.
Zingen in de klas
Zingen in de klas is toegestaan mits de leerkrachten op 1,5 meter afstand staan van de leerlingen. Het blijkt dat de
vochtdeeltjes tijdens het zingen dalen en niet verspreiden of blijven ‘hangen’ in het lokaal. De leerkracht zorgt voor
goede ventilatie in de lokalen.
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Bijlage 1: Uitleg aangeschafte materialen
Hygiëne maatregelen:
- Desinfecterende materialen voor de kinderen.
In ieder lokaal staan desinfecterende materialen voor de kinderen. Bij binnenkomst en bij het naar buiten gaan moeten
de kinderen dit gebruiken. De kinderen worden geïnstrueerd hoe het gebruikt moet worden, hetzelfde als bij ‘normaal’
handen wassen: bovenkant en onderkant van de hand en tussen de vingers goed inwrijven. Het beste is overigens om
‘gewoon’ handen te wassen met water en zeep.
- Bij de hoofdingang staat er een zuil met zeeppompje.
Deze wordt gebruikt bij binnenkomst en vertrek van personeelsleden of overige bezoekers.
- Jerrycan met ontsmettingsmateriaal.
Deze kannen zijn te vinden in het magazijn. Vanuit deze jerrycans kunnen spuitbusjes gevuld worden om, met name in
de kleuterklassen, oppervlakten extra schoon te maken. Er worden kleine flesjes met spuitjes meegeleverd, zodat je ze
gelijk kunt gebruiken.
- Handschoenen.
Vind je het nodig en fijn om handschoenen aan te hebben, dan kun je hier gebruik van maken. De GGD zegt dit over het
gebruik van handschoenen: ‘Het gebruik van handschoenen biedt alleen een vorm van schijnveiligheid. Bij het dragen
van handschoenen worden de handen minder vaak of niet gewassen en raakt men ongemerkt alles aan met ‘vuile’
handschoenen.’
- Beschermende kleding en mondkapjes.
Deze kunnen gebruikt worden wanneer er EHBO moet worden verleend wat meer is dan een pleister plakken. Je kunt
zelf wel de afweging maken of het per geval nodig is of niet.
Signaleringsmaatregelen:
- Grondstickers in de gang.
Op diverse plaatsen in de gangen zijn groene grondstickers geplaatst waardoor iedereen geattendeerd wordt op de 1,5
meter afstand. Met name voor het personeel en eventuele bezoekers zijn deze bedoeld.
- WC-kaarten.
In de wc’s hangen kindvriendelijke stickers met een instructie om goed de handen te wassen.
- Informatiestickers.
In de lokalen en op diverse plekken in de school hangen stickers met de landelijk afgesproken maatregelen om
besmetting te voorkomen.
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Richtlijnen schoonmaaksters:
In principe kunnen we volstaan met de normale werktijden en werkzaamheden. De nadruk in de komende weken moet
liggen op de klassen en de wc’s. Hieronder de extra maatregelen:
- Iedere dag alle tafels, deurklinken, lichtknopjes, toetsenborden, wc’s etc. schoonmaken. (In ieder geval alle
contactpunten in de klas/gang/wc’s.)
- Er wordt geadviseerd om met een (soort) allesreiniger te werken en niet met ontsmettende materialen.
- Speelgoed in de kleuterklassen: Leermiddelen, speelgoed en leermaterialen dienen bij gebruik door meerdere
leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden. We stellen niet al het speelgoed beschikbaar, zodat er
goed overzicht is wat er schoongemaakt moet worden. We kijken kritisch naar het speelgoed dat beschikbaar is
in de groepen 1 en 2. We gebruiken gemakkelijk te reinigen speelgoed, niet te veel kleine voorwerpen. De
leerkracht overlegt met de schoonmaakster wat schoongemaakt moet worden.
- Alle zeeppompjes en handdoekjesautomaten (ook in de klassen) iedere dag controleren. Is de voorraad (bijna)
op? Gelijk doorgeven!
- Controleren of er genoeg voorraad is in de klassen en wc’s van de extra hygiëne maatregelen.
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Bijlage 2
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