Leiden, 22 mei 2020

In onderstaand document zijn acht uitgangspunten uitgewerkt voor het (gefaseerd) heropenen van
het Auris college in Leiden vanaf 2 juni 2020. Het Auris college neemt de maatschappelijke
verantwoordelijkheid om leerlingen – ook in deze bijzondere omstandigheden – zo goed mogelijk
onderwijs te geven en leerachterstanden te voorkomen. Vanzelfsprekend moet daarbij de veiligheid
en gezondheid van leerlingen, onderwijspersoneel, ondersteunend personeel en ouders in het
onderwijs gewaarborgd zijn.
Daartoe is een protocol voor ons onderwijs ontwikkeld. Dit is gebaseerd op richtlijnen van het RIVM
en het kabinet. Het protocol is geschreven op een situatie dat het afstandscriterium van 1,5 meter
voor iedereen van toepassing is. In de praktijk betekent dit voor ons dat we volledig open kunnen,
alle leerlingen gaan naar school. Daarnaast moet er tussen leerlingen, tussen leerlingen en
personeelsleden, en tussen personeelsleden onderling altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
Naar aanleiding van nieuwe inzichten dan wel nieuwe richtlijnen vanuit het kabinet en/of het RIVM
kan dit protocol herzien worden.

1 Hygiëne en veiligheid
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
- Personeel en leerlingen houden 1.5 meter afstand van elkaar.
- We wassen onze handen meerdere malen goed per dag.
- We schudden geen handen
- We hoesten en niezen in onze elleboog
- We zitten niet aan ons gezicht
Leerlingen en personeelsleden blijven thuis bij de volgende klachten/situatie:
- Neusverkoudheid
- Hoesten
- Moeilijk ademen/benauwdheid
- Koorts boven de 38 graden
- Een huisgenoot met koorts boven 38 graden en/of benauwdheidsklachten
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid/leerling
weer naar school.
Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve
uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14
extra dagen thuisblijven.
Conform richtlijn RIVM: Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts,
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.
Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij
koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is
de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.
Leerlingen mogen niet kopiëren. Kopieën worden door de betreffende docent uit de administratie
gehaald.
EHBO spullen worden bij de uitgiftebalie gezet.
Extra handschoentjes en een doos mondkapjes worden toegevoegd.
Veel gebruikt contact oppervlak zal intensief gereinigd worden door de schoonmaakploeg. Denk
hierbij aan toiletten, deurklinken, trapleuningen en tafels.
Toiletgebruik:
- Arbeidsroute leerlingen gebruiken de leerlingentoiletten op de eerste verdieping van de
Obrechtstraat 4.
- VMBO leerlingen die op de Obrechtstraat 4 zitten, gebruiken alleen de leerling toiletten
van de begane grond van Obrechtstraat 4. (ze gebruikten niet het invalidetoilet).
- Leerlingen die op Obrechtstraat 2 zitten, gebruiken de leerlingentoiletten van
Obrechtstraat 2
- Personeelsleden die op de eerste verdieping Obrechtstraat 4 werken gebruiken op die
verdieping het personeelstoilet.
- Personeelsleden die op de begane grond Obrechtstraat 4 werken, gebruiken het
docententoilet naast de personeelskamer.
- Personeelsleden die op de Obrechtstraat 2 werken, gebruiken daar het personeelstoilet.
- Het invalidetoilet wordt alleen gebruikt door externe docenten en hulpverleners.
- 1 leerling houdt een eigen toilet op de eerste etage (docententoilet).
- Er worden ontsmettende doekjes neergelegd zodat toiletten gereinigd kunnen worden.
- Er zijn maximaal 2 leerlingen per toiletruimte aanwezig.
- Gebruikte reinigingsdoekjes in de toiletruimte moeten in de prullenbak weggegooid.

2 Groepsgrootte en lestijden
Onze onderwijshuisvesting biedt ruimte om alle leerlingen tegelijkertijd binnen te hebben
Alle klassen zijn in zijn geheel aanwezig tijdens de lestijden.
Zowel in de lessen als in de pauzes wordt de klassen samenstellingen gehanteerd.
De leerlingen blijven zo veel mogelijk in 1 lokaal waarbij de docenten van lokaal wisselen.
Voor enkele praktijkvakken verplaatst een klas zich naar een praktijklokaal.
Er is een aangepast rooster met verschillende starttijden binnen de VMBO en arbeidsroute om de
druk op het plein en in de aula te verminderen.

3 In de lokalen
De tafels staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
In elk lokaal liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays.
Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met de desinfecterende
gel of spray.
Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met oppervlaktesprays en
herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in
praktijklokalen. Leermiddelen dienen bij gebruik door meerdere leerlingen of leerkrachten met
regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep.
In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig. Deze worden nadat er een wisseling van leerlingen
heeft plaatsgevonden geleegd. Dit gebeurt minimaal één keer per dag.
Lokalen worden waar mogelijk voor, na en tussen de lessen door gelucht.
Personeel en leerlingen lopen zo weinig mogelijk rond tijdens de les
Elke docentenwerkplek is voorzien van een scherm van 100 bij 80 cm.

4 Op de gang en in de pauze
Er zijn looproutes om 1,5 meter afstand zoveel mogelijk te kunnen reguleren binnen het
schoolgebouw.
Wij organiseren toezicht en begeleiding op de gang, tijdens de pauzes en de lunchmomenten.
Kluisjes worden niet gebruikt, de leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal.
De kantine blijft gesloten.
Leerlingen lunchen in hun klaslokaal, de lesgevende docent van het uur voor de pauze blijft bij de
groep.
Er worden picknick tafels besteld die in de tuin worden gezet bij mooi weer, dit is extra plek voor
pauzes. De docenten begeleiden de klassen hier naar toe en blijven bij de groep.
Indien gewenst kan de docent met de klas buiten activiteiten ondernemen tijdens de pauze.
Er is een tijdelijk verbod voor leerlingen om tijdens pauzes zonder begeleiding/toestemming van
het schoolterrein af te gaan
We hanteren een spreiding van pauzes om de piekdrukte op de gang en toiletten te verminderen.

5 Bij aankomst en vertrek
Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten niet op het schoolplein.
Leerlingen desinfecteren hun handen bij binnenkomst in de aula.
Leerlingen die eerder dan aanvang aanwezig zijn gaan naar het vaste lokaal van hun klas en nemen
daar plaats. Een docent is daar altijd aanwezig.
Bij de ingang van iedere school staat de 1,5 meter regel op een bord/poster.
Er staan een of meerdere personeelsleden bij de ingang om de leerlingenstroom te begeleiden en
toe te zien dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.
Alle deuren worden zoveel mogelijk open gezet zodat deze niet door personeelsleden en
leerlingen en geopend hoeven te worden
Fietsenrekken worden op het schoolplein gezet, leerlingen die hun fiets hier laten, mogen hun
fiets in de fietsenstalling plaatsen. Leerlingen die op de fiets naar school komen, stallen hun fiets
buiten.
Als leerlingen klaar zijn, gaan ze direct naar huis
Leerlingen die langer moeten wachten op de taxi, blijven bij hun mentor of docent in het lokaal.
Leerlingen mogen niet in de docentenkamer.
Te laat -en ziekmeldingen digitaal doorgeven aan de administratief medewerkster die op dat
moment in de school werkt. Als de administratie ziekmeldingen krijgt worden die gemaild naar de
docenten. (communicatie over en weer)
6 Vervoer
Leerlingen wordt verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te
komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger. Ouders/verzorgers en
personeel van de vervoersbedrijven mogen de school in principe niet betreden.
Daar waar het voor leerlingen niet mogelijk is om zonder gebruik te maken van het OV op school
te komen, is een maatwerkaanpak noodzakelijk. Hierbij is het gebruik van OV – buiten de spits –
niet uitgesloten.
De starttijd van het onderwijs zorgt er voor dat leerlingen niet in de spits reizen.
Van onderwijspersoneel wordt gevraagd om het OV – als dit mogelijk is – te mijden.
7 Personeel in de school
Vergaderingen en overleggen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats
Voor docenten staat de koffiemachine op de uitgiftebalie in de Aula, docenten nemen hun eigen
mok mee.
8 Onderwijs op afstand
Leerlingen zijn, gezien de richtlijnen van het RIVM, niet allemaal alle dagen op school. De school
beziet, of en op welke wijze er ook op dagen dat leerlingen niet op school zijn invulling wordt
gegeven aan hun lesprogramma.
De mogelijkheden om via streaming fysieke lessen op afstand te volgen worden onderzocht.
Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s) (conform RIVMrichtlijn). Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet aanwezig in het
schoolgebouw en op het plein.

