Doel van dit protocol
Het dient in eerste instantie als richtlijn voor de wijze waarop wij de school op een veilige
manier open kunnen zijn en blijven. Zodat wij onze onderwijstaak zo goed mogelijk vorm
kunnen geven binnen de bestaande restricties. Daarbij willen wij het risico van het
doorgeven van het coronavirus zoveel mogelijk beperken en van de school a.h.w. een veilige
zone voor leerlingen en medewerkers maken.
De invulling van de kaart is deels gebaseerd op
•
•
•

Protocol opstart SO van o.a. PO raad, bonden en Simea
Afspraken binnen ons bestuur
Afspraken binnen onze school

Uitgangspunten
• We streven ernaar om alle kinderen weer volledig naar school te laten gaan.
• We streven ernaar dat alle kinderen en medewerkers zich veilig voelen binnen de
school
• We streven ernaar een goed aanbod te bieden waarmee de kinderen gemiste
onderwijs zo goed mogelijk in kunnen halen en aan het eind van dit schooljaar weer
klaar zullen zijn voor het volgende school jaar.
• Bij ziekte of uitval personeel streven we ernaar te voorzien in afstandsonderwijs
• We dragen verantwoordelijkheid voor onze eigen veiligheid maar ook voor die van de
ander. We spreken elkaar hierop aan.
• Er is de gelegenheid voor open gesprekken over ieders angsten. Respect en begrip
voor elkaar is nu essentieel. We moeten het samen doen!
Regels na vakantie in het buitenland (of gebieden met hoge besmettingsgraad)
Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen dienen bij terugkomst 10 dagen in
thuisquarantaine te gaan indien dit het advies geldt voor het gebied waar zij verbleven. Het
reisadvies van het betreffende land is te vinden via de site van de overheid
www.nederlandwereldwijd.nl. Geldt het advies tot quarantaine voor het land waar u op
vakantie was? Dan mag u uiteraard niet op school of het schoolplein komen. Kinderen tot en
met 12 jaar mogen desondanks wel naar school, mits zij geen gezondheidsklachten hebben.
Zij kunnen dus ofwel met de taxi mee of zelfstandig naar school komen. In sommige gevallen
kunnen kinderen niet naar school komen omdat ouders in quarantaine moeten en zij hun
kind normaliter zelf naar school brengen, wat nu niet mag. Ouders dienen dan contact op te
nemen met de school en in goed overleg beslissen we samen wat dan de mogelijkheden of
vervolgstappen zijn (al dan geen afstandsonderwijs, meelopen/fietsen met een ander kind,
nieuwe startdatum etc). Wij zullen dan geen verzuimmelding doen bij leerplicht. Let wel op,
dat doen we wel indien ouders geen contact opnemen en niet bereikbaar zijn op de eerste
schooldag voor de school of wanneer ouders hun kind thuishouden terwijl vervoer geregeld
is of terwijl de leerling al zelfstandig naar school reisde voor de zomer.
Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s
Nieuwe richtlijn voor onderwijssettingen van RIVM is het uitgangspunt:
• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
• Tussen personeelsleden en leerling hoeft ook geen 1.5m afstand meer te worden
gehouden.
• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
• Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben.

•

Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 3 kinderen met koorts en corona
gerelateerde klachten hebben.

Fysiek contact en (persoonlijke) hygiëne
Auris Fortaal draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo
veel mogelijk worden nageleefd.
• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, tenminste 20 sec.
• Er worden geen handen geschud.
• Hoesten/niezen in de ellenboog.
• Niet aan je gezicht zitten.
• Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg, was
daarna de handen.
• Was de handen voordat u het huis verlaat om naar de school te gaan, was of
desinfecteer de handen wederom bij betreden van het gebouw, voor het eten, nadat u
naar de wc bent gegaan en bij het verlaten van het gebouw.
• Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen; uitzondering
omschreven in onderstaand protocol bij medisch
• Bij de ingang, toiletten en in ieder klaslokaal vind je desinfecterende handgel,
zeeppompje, papieren handdoekjes en oppervlaktesprays. We maken hier gebruik van
en vragen anderen dit ook te doen!
Verantwoordelijk voor hygiëne maatregelen:
Medewerkers zijn voor eigen ruimte verantwoordelijk inclusief deurklinkers. Algemene
ruimtes worden extra schoon gemaakt door conciërges en of school assistent. Bestellingen
hygiënische middelen gaan via de conciërges. Algemene schoonmaak wordt door HAGO
gedaan. Locatiespecifieke afspraken over extra schoonmaak door HAGO wordt afgestemd
met de teamleider.
Schoonmaak
Dagelijks wordt intensief schoongemaakt
Hygiëneregeling leermiddelen en ondersteuningsvormen
• Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden bij gebruik
door meerdere leerlingen met regelmaat ontsmet.
• Ook materialen die met regelmaat door meerdere medewerkers worden gebruikt
worden met regelmaat ontsmet.
Ventilatie
Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn belangrijk. RIVM adviseert daarom:
• Luchtstroom van persoon naar persoon door (zwenk) ventilatoren of systemen
waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen
verblijven te vermijden.
• Na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten gebruikt worden hiervoor ook
oorspronkelijk bedoeld waren en de hoeveelheid luchtverversing hierop is
afgestemd.
• Voor 1 oktober dienen alle schoolbesturen gecheckt te hebben of hun gebouwen
hieraan voldoen.

•
•

Indien dit niet in orde is moeten scholen contact opnemen met de GGD. Zij zullen
hen adviseren over de te nemen maatregelen.
MR, Ouders, leerlingen en personeel dienen geïnformeerd te worden over de staat
van de ventilatie in de gebouwen.

Adviezen ventilatie
• We luchten regelmatig 10 tot 15 min. (ongeacht het weer) door ramen en deuren
tegen elkaar open te zetten waar mogelijk. We zetten in elk geval de gehele dag de
ramen open in alle ruimtes waar dit mogelijk is.
• We gebruiken geen ventilatoren
• We overschrijden niet de hoeveelheid medewerkers per ruimte waar de ruimte
oorspronkelijk voor bedoeld was en de ventilatie op afgestemd is (indien mogelijk dit
te achterhalen).

Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod
• Onze focus ligt op 100% van de tijd 100% van de leerlingen aanwezig.
• Bij zieke medewerkers of personeelstekort i.v.m. risicogroepen zal er eerst gekeken
worden of er inval mogelijk is door andere leerkrachten of ondersteuners, of leerlingen
verdeeld over meerdere andere klassen kunnen worden en in nood zal er uitgeweken
worden naar afstandsonderwijs. We informeren ouders hierover via schoudercom.
• Alleen voor leerlingen uit de risicogroepen en met gezinsleden uit risicogroepen,
omschreven door RIVM, wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor
afstandsonderwijs, andere leerlingen dienen naar school te komen.
• Omvang van de klassen is als normaal (streefgetal 15 met kleine afwijking naar boven of
naar beneden).
• Wanneer er meerdere volwassenen op de groep aanwezig zijn wordt de afstand van
1.5m door de volwassenen in acht genomen
• Schoolbrede activiteiten waarbij de beide locaties elkaar ontmoeten gaan nog niet door,
maar locatiespecifieke activiteiten; zoals pleinfeest en andere vieringen wel, mits op
eigen locatie. Uiteraard wordt ook hier gekeken wat de toegestane hoeveelheid
leerlingen en personeel in een ruimte is, wat buiten kan doen we buiten.
• Gastlessen en of ondersteuning van leerlingen door externe specialisten zijn weer
toegestaan. Gastdocenten en andere externen moeten enkele triagevragen
beantwoorden en houden zich aan de door de school aangegeven maatregelen.
• Schoolreisjes en excursies zijn alleen toegestaan als de activiteit in kleine groepjes
mogelijk is, afstand tussen onze leerlingen en eventuele andere bezoekers gegarandeerd
is.
Contacten ouders en externen en halen en brengen kinderen
• Haal en brengtijden zijn aangepast aan nieuwe lestijden en ook om drukte bij de
ingangen te voorkomen:
- OB: 14:20 uur voor ouders en 14:30 uur voor chauffeurs (omdat dit afgaat van
lestijden en scholen geacht worden weer normale lestijden te hanteren zullen wij
z.s.m. nagaan of dit wel kan en mag).
- MB/BB: aan ouders (en kinderen die zelfstandig komen en gaan) vragen wij om
zo dicht mogelijk op 8:45 te komen. Niet eerder!

•
•
•
•

•

•

•

•

Chauffeurs mogen niet de school in en niet het plein op.
Ouders Kinderen worden gehaald en gebracht bij het hek of de deur. Houd hierbij 1.5m
afstand.
Op het plein heeft iedere klas zijn eigen zichtbaar aangegeven vak waar ze in
verzamelen.
Kinderen worden gebracht en of gehaald door maximaal 1 ouder. Ouders dienen niet bij
het hek te blijven hangen. Willen zij de leerkracht iets zeggen moet dat via de telefoon of
via schoudercom.
SCD: groepen gaan op alfabetische volgorde buiten. 1-2 A en B gaan door de
nooduitgang naar buiten. C, G en H gaan via het kleuterplein naar buiten. D gaat via de
deur in het lokaal, E, F en groepen 3 gaan via de deur naar het grote plein. Groepen 34A, B en 4A gaan via de hoofdingang.
AGD: groepen gaan op alfabetische volgorde naar buiten/binnen. Iedere klas heeft een
eigen verzamelvak waar de kinderen in wachten tot de leerkracht aangeeft dat ze mogen
lopen.
Ouders mogen beperkt de school in mits zij expliciet toestemming hiertoe hebben van de
teamleider, aanwijzingen van personeel opvolgen, hun handen desinfecteren en
voldoende afstand houden en enkele triage vragen beantwoorden bij betreden van de
school.

Voor rondleidingen (nieuwe leerlingen) wordt een filmpje gemaakt over de school en
wordt er een zoomafspraak gemaakt. Indien *noodzakelijk kan per 1 sept het kind en de

•
•

•

ouders ook weer een afspraak maken voor een rondleiding. Helaas mogen de ouders
daarbij niet de klassen in. De intern begeleider meldt in de opening(smail) dat er ouders
rondlopen en hoe laat. (*wanneer en wat precies noodzakelijk is wordt met teamleider
besproken).
Intake en kennismakingsgesprek wordt gecombineerd en gaat per ZOOM
Op de eerste schooldag van een nieuwe leerlingen mag er een ouder meelopen naar de
klas. De ouder wordt begeleid door een medewerker en houdt zich aan alle eerder
genoemde afspraken. De ouder neemt afscheid op de gang.
Overige gesprekken worden ook gevoerd middels ZOOM en of telefoon

Kunnen musicals en diploma-uitreikingen doorgaan?
RIVM adviseert : de afsluiting van een schoolperiode is voor leerlingen erg belangrijk. Een
eind-musical voor groep 8 of een diploma-uitreiking is daarom onder voorwaarden mogelijk.
Deze activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats en met de vaste eigen groep. Verder
gelden de algemene regels voor bijeenkomsten binnen en buiten. We adviseren scholen
daarbij om terughoudend te zijn met het organiseren van activiteiten.
In en rondom het gebouw
Consequenties voor schoolgebouw en faciliteiten
• Balie is voorzien van een scherm
• We hanteren vaste looproutes, zodat contact beperkt wordt.
• Voor individuele behandelingen en instructie worden plexiglasschermen ingezet. Waar
geen schermen gebruikt kunnen worden worden instructietafels in de lengte gebruikt, dat
betekent dat er alleen aan de kopse kant gezeten wordt.
Pauze beleid
• Bij de start van de schooldag gaan de kinderen van de SCD direct naar hun eigen
klaslokaal.
• Na de pauzes gaan groepen om de beurt naar binnen(volgorde is vastgesteld).
Eventueel wordt gebruik gemaakt van de noodtrap.
• Er zijn op beide locaties twee ruimtes waar pauzes gehouden kan worden. Stoelen en
tafels die uitnodigen te dicht bij elkaar te gaan zitten zijn weggehaald of afgeplakt.

Leerlingenvervoer
De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor de kinderen in het speciaal (basis)
onderwijs. De koepelorganisatie voor het Bedrijfspersonenvervoer heeft haar eigen
coronaprotocol
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
• De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor kinderen in het speciaal
(basis) onderwijs op de reguliere wijze.
• De chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje
• Kinderen dragen geen mondkapje
• Alle stoelen kunnen bezet worden
Opening van de dag en vergaderingen

•
•
•

•

Opening van de dag: AGD BMZ: zodat 1.5 m gewaarborgd kan worden.
Opening van de dag SCD: Opening: Mededelingen gaan via de mail. Pleinwacht en inval
voor pleinwacht wordt per plein per pauze opgelost.
Vergadering: Vergaderingen met collega’s uit het kernteam kunnen in het lokaal op 1,5 m
afstand, fysieke vergaderingen zijn mogelijk zolang de 1,5 meter afstand gewaarborgd is
en er voldoende ventilatie is. Bij voorkeur buiten.
Overige vergaderingen met ZOOM

‘Medisch’ handelen
Leerlingen waarbij fysiek contact noodzakelijk is i.v.m. ondersteuning op het gebied van
toiletgang, ADL, fysieke begrenzing of medische en/ of verpleegkundige handelingen:
• Wanneer leerlingen gedrag vertonen waarbij zij een gevaar voor zichzelf en anderen
vormen, en daardoor fysiek begrensd dienen te worden, staat de directe veiligheid
voorop en kan fysiek contact niet vermeden worden. Ouders worden geacht bereikbaar
te zijn, zodat zij hun kind op kunnen halen in geval van herhaald grensoverschrijdend
gedrag waarbij fysiek contact nodig is.
Wegstuurbeleid
• Conform richtlijn RIVM: Wanneer een personeelslid gedurende de dag corona
gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis. Wij adviseren
dan om snel te laten testen. Gedurende het wachten op de uitslag mag het
personeelslid niet naar school komen. Ook niet bij milde klachten.
• Conform richtlijn RIVM: Wanneer een kind gedurende de dag corona gerelateerde
klachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis.
• Specifiek is de volgende maatregel van kracht: Als een kind ziek wordt, wordt hij/zij
direct door een ouder/verzorger opgehaald. Het wachten op de ouder gebeurt in
een aparte ruimte waarna deze ruimte en de klas extra gereinigd worden.
• Bij twijfel wordt de temperatuur van een leerling gemeten op school,
• indien dit niet tot de mogelijkheden behoort gaat een leerling bij twijfel naar huis en
wordt daar de temperatuur gemeten.
• Indien op school: dan wordt hiervoor een voorhoofdthermometer of een
oorthermometer gehanteerd die gedesinfecteerd wordt na gebruik.
Thuisblijfbeleid leerlingen
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de
volgende maatregelen van kracht:
• Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een
neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve:
• als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
• als het kind ook een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19infectie;
• als het kind ook een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19.
Dat zijn: verkoudheidsklachten, hoesten, koorts (vanaf 38 graden), benauwdheid,
en/of verlies van reuk of smaak.
Voor kinderen in groep 3 of hoger geldt dat zij ook bij neusverkoudheid thuisblijven. Het
is verder belangrijk dat kinderen, dus ook jonge kinderen, getest worden bij klachten of
bij contact met een geïnfecteerd persoon. Bij twijfel over hooikoorts blijft het kind ook
enkele dagen thuis om te kijken of er echt sprake is van hooikoorts of toch (ook) van

COVID-19). Testen is in dat geval een goede manier om het onderscheid aan te tonen.
Wanneer school en ouders van mening verschillen of blijven twijfelen wordt de GGD
ingeschakeld. Zij zullen advies geven voor deze specifieke situatie.

•
•

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).
Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met
de school).

In het geval van vrijstelling van fysiek onderwijs wordt afstandsonderwijs gerealiseerd.
Hierbij wordt in het schooldossier de reden van afwezigheid genoteerd, de jeugdarts
ingeschakeld voor overleg, vorderingen van thuisonderwijs bijgehouden in
leerlingvolgsysteem. Ouders dienen binnen hun mogelijkheden mee te werken aan de
(school)ontwikkeling van hun kind. Goede afspraken en frequent contact tussen school
en ouders hierover zijn daarbij van groot belang. School doet in eerste instantie geen
verzuimmelding, maar indien zij zich zorgen maken over de ontwikkeling van de leerling
of twijfelen over of de afwezigheid gebaseerd is op gegronde redenen (angst valt niet
onder gegronde reden) zullen zij wel met leerplicht overleggen over wat passende
stappen zijn. De leerling blijft namelijk wel leerplichtig.
Thuisblijfbeleid personeel
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuis
blijft bij de volgende klachten:

•
•
•
•
•
•

Verkoudheid.
Niezen.
Hoesten.
Keelpijn.
Moeilijk ademen.
Koorts.

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf
38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis. Specifiek zijn er de volgende
maatregelen van kracht:

•
•

Personeelsleden met corona gerelateerde klachten komen niet naar school.

•

Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van
werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever).

•
•

Personeelsleden met corona gerelateerde klachten worden getest
conform de zorgaanpak.

Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen kunnen worden
vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever).
Een personeelslid dat niet tot de behoort risicogroep, maar zich wel ernstig
zorgen maakt, gaat hierover in een gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek
wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze
invulling van de werkzaamheden.

Opvang
Noodopvang voor kinderen van ouders met beroepen uit cruciale sectoren blijft
bestaan. Dus ook in het geval van ziekte personeel.

Onderwijs
• Kinderen die om gezondheidsredenen niet kunnen komen nog hebben een device
waarmee zij delen van de les in de klas kunnen volgen. Zij krijgen verder van de
logopedist en of ondersteuner extra aandacht via ZOOM om toch aan hun doelen te
kunnen werken.
• Gymlessen mogen weer in de gymzaal met de eigen klas. Indien het weer het toelaat
heeft buiten gymmen nog wel de voorkeur.
• Muziek en gymlessen zijn ingekort tot 40 min. Groepen komen elkaar dan niet tegen en
er is tijd om te reinigen.
Overige afspraken
Keuken
• max 1 persoon tegelijk in de keuken aanwezig
• Tip voor personeel: neem eigen beker en of thermoskan mee en eigen koeltasje. Vermijd
gebruik koelkasten op locaties.
Traktaties
Traktaties zijn voorlopig alleen voorverpakt toegestaan. Dus geen eigen gemaakte
verrassingen meegeven, ook geen vers gesneden fruit e.d.
Dit protocol zal indien nodig steeds bijgesteld worden in de loop van de komende weken.

