Protocol heropening scholen na tweede lockdown
definitief

Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. Wij willen
uiteraard dat dit voor het personeel, de leerlingen en de ouders op een veilige
en verantwoorde manier gebeurt.
Hiervoor is het nodig om een protocol op te stellen waarin richtlijnen en
afspraken worden vermeld waar een ieder zich aan dient te houden. Alle
besluiten, afspraken en aanpassingen die vanaf 8 februari in werking treden
op onze school, zijn afgestemd met de medezeggenschapsraad (MR).
Daarnaast houden wij ons uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM, de
overheid, de PO-raad en van onze Stichting Innoord.
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Algemene doelstelling en uitgangspunten
Het uitgangspunt is om de school op een verantwoorde manier te openen en
tegelijkertijd alle mogelijke maatregelen te implementeren om de risico’s van
verspreiding van het virus in het algemeen zo veel mogelijk tegen te gaan.
Aan de maatregelen in dit kader liggen de volgende doelstellingen ten grondslag:
• De risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk maken.
• De continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk waarborgen.
• Het beperken van contacten en reisbewegingen, zowel in als rondom de school,
van zowel onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.
• Een focus op de praktische invulling, hoe bereiken we het bovenstaande, maar
houden we het ook uitvoerbaar?
In dit document zal ik per onderdeel de getroffen maatregelen toelichten met
betrekking tot het onderwijs van uw kind. Al deze maatregelen blijven van kracht
tot het moment dat het kabinet aangeeft dat het anders mag of moet. Wij zullen
u op dat moment uiteraard opnieuw informeren.
Algemene Corona maatregelen
De maatregelen die voor de schoolsluiting van kracht waren blijven hetzelfde. Er
zijn 2 aanvullingen op de bestaande maatregelen. Kinderen die verkouden zijn
mogen met verkoudheidsklachten niet naar school en een mondkapjesplicht voor
leerlingen van groep 7 en 8 als zij zich door het gebouw bewegen.
● Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het
onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school
moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis
als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38
graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.
● Als een gezinslid besmet is met het coronavirus mag de leerling niet naar
school. Zij blijven 10 dagen in thuisquarantaine nadat de besmette persoon
klachtenvrij is. Deze leerlingen zullen onderwijs op afstand volgen.
● Alle kinderen die last hebben van verkoudheidsklachten blijven thuis. Dit
geldt voor alle leerlingen van alle leeftijden. Als er op school wordt
geconstateerd dat er een leerling in de klas zit die verkouden is wordt er
naar huis gebeld en moet de leerling worden opgehaald.
● Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand.
● Personeel draagt op de gangen een mondkapje. In het eigen lokaal kan
deze af.
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● Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te
houden. Wij proberen dit echter wel zo veel mogelijk te doen. Vooral in de
hogere leerjaren is afstand tot de leerkracht gewenst.
● De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk. Ramen gaan in
de pauze open voor frisse lucht. Geef uw kind een warme trui mee naar
school.
● Mondkapjes voor leerlingen van groep 7 en 8, wanneer zij zich binnen de
school voortbewegen. Als de leerlingen op hun plek zitten mogen de
mondkapjes af. De school zal voorzien in mondkapjes voor de leerlingen.
Tevens wordt er voorlichting gegeven over juist gebruik van de
mondkapjes en ze worden tijdig vervangen.
Reisbewegingen
● Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin-, pauze- en
eindtijden.
● Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald.
● Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en
gaan zoveel mogelijk zelf naar huis.
● Ouders/verzorgers wordt gevraagd om bij brengen/halen ook buiten
mondkapjes te dragen.
Inlooptijd

groep

groep

groep

Eindtijd

8:20 - 8:25

Kikkers
kleuteringang

groep 8
hoofdingang

groep 6A
achteringang

13:30

8:30 - 8:35

groep 3A en 3B
kleuteringang

groep 4
groep 7
achteringang hoofdingang

13:40

8:40 - 8:45

Tijgers
kleuteringang

groep 7/8
hoofdingang

groep 4/5
achteringang

13:50

8:50 - 8:55

Vlinders
kleuteringang

groep 6B
hoofdingang

groep 5
achteringang

14:00

In- en uitgangen en routes
Alle leerlingen komen op verschillende inlooptijden via verschillende in- en
uitgangen naar binnen en buiten (zie het rooster hierboven).
● Eenrichtingsverkeer binnen de school.
● Op de grond worden de looproutes in de gang en de lokalen aangegeven.
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Klassen gescheiden houden
Om contacten tussen verschillende groepen leerlingen te beperken worden er
alleen activiteiten met de leerlingen uit de eigen groep gedaan.
● Groepen spelen gespreid 2x 15 minuten buiten.
● Aangepast gymrooster
● De kleutergroepen spelen afwisselend buiten.
Leerlingen zitten naast vaste leerlingen in de klas. Samenwerkingsopdrachten
worden zoveel mogelijk met dezelfde leerlingen gedaan.

Besmetting in de klas en testbeleid
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de
instructies van de GGD. Dit betekent dat als een kind positief wordt getest, de
hele klas in thuisquarantaine gaat. Gedurende deze 5 dagen wordt er online
onderwijs verzorgd.
Na 5 dagen quarantaine zijn er 2 opties:
1. U laat uw kind testen. Met een negatieve testuitslag mag uw kind weer
naar school. Dit zal op dag 6 of 7 zijn, afhankelijk van de snelheid van de
uitslag.
2. U laat uw kind niet testen, dit blijft uw eigen keuze maar dan moet uw kind
nog 5 dagen langer in quarantaine.

Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich op dag 5 na het laatste contact met
een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat.
Feesten, verjaardagen en evenementen
Natuurlijk gaan wij de verjaardagen van de kinderen vieren. Dit zal wel in iets
andere vorm zijn dan gewoonlijk. Traktaties zijn helaas niet toegestaan. Ook
mogen de leerlingen niet de klassen langs. Alle activiteiten waar ouders of
meerdere groepen kinderen bij betrokken zijn, zijn vooralsnog niet mogelijk.
Bereikbaarheid van de school
Het advies aan medewerkers is om zo kort mogelijk in het gebouw aanwezig te
zijn en dat zij ook nog zoveel als mogelijk is thuiswerken. Het betekent dat de
school minder goed bereikbaar is na lestijd. De school is tussen 08:00 uur en
14:15 uur telefonisch bereikbaar (020- 6363914). Buiten deze uren kunt u ons
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bereiken door het sturen van een Parro of e-mailbericht naar de leerkracht of
directie.
Nawoord
Dit document bevat veel informatie, regels en voorschriften. Hopelijk heb ik u
hiermee zo duidelijk mogelijk geïnformeerd. We willen het veilig, verantwoord en
goed doen. Ik hoop dat u samen met uw kind(eren) aandacht wilt besteden aan de
terugkeer naar school. Laten wij hopen dat wij deze onzekere periode in goede
gezondheid doorstaan met elkaar.
Mocht u nog vragen hebben kunt u contact met mij opnemen via
directie.ijdoornschool@innoord.nl
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