Protocol Corona virus ASVO augustus 2020
Fysiek Contact

•

•
•

•
•
•
•
•

Altijd 1,5m tussen
volwassenen, ook in
personeelskamer, bij lunch,
vergaderen etc. tenzij nabij
contact voor werkzaamheden
noodzakelijk is.
Tussen leerlingen hoeft geen
1,5 m afstand bewaard te
worden
Tussen personeelsleden en
leerlingen moet zo veel
mogelijk 1,5 m bewaard
worden.
Geen handen geven
Hoesten + niezen elleboog
(papieren zakdoekjes)
Regelmatig handen wassen
Niet aan je gezicht zitten
Geen ouders of andere niet
noodzakelijke volwassenen in
de school

Hygiëne

In elk lokaal:
• Handgel
• Zeep
• Papierenhand doekjes
• Oppervlakte spray + doekjes
• Handschoenen
• Personeelsleden die behoefte
hebben aan persoonlijke
beschermingsmiddelen
(hoeft niet) kunnen dit van
school ontvangen
• Devices en werkplek na
gebruik schoonmaken
• Leermiddelen, speelgoed e.d.
na gebruik schoonmaken
• Dagelijkse intensieve
schoonmaak door
schoonmakers

Alle leerlingen gaan naar
school

Veiligheid
MO. afd.
8.25-8.35
14.35 uit
RE afd.
8.35-8.45
14.45 uit

Thuisblijf regels:
TSO gaat weer van start
• Bij klachten zijn de richtlijnen van
Afdelingen verschillende tijden
het RIVM leidend, dit geldt voor
Terugvoering standaard schooltijden met
kinderen, ouders en personeel.
10 minuten verschil:
• Indien een leerling met klachten
op school komt of deze in de loop
ma, di, do ,vr:
van de dag ontwikkelt wordt deze
MO. afd. 8.25-8.35 / 14.35 uit
naar huis gestuurd. (zie
RE afd. 8.35-8.45 / 14.45 uit
richtlijnen RIVM)
woe:
MO. afd. 8.25-8.35 / 12.35 uit
Indien een groepsactiviteit georganiseerd
Verder:
RE afd. 8.35-8.45 / 12.45 uit
wordt dan vindt deze bij voorkeur buiten en in
• Ouders en/of verzorgers zijn niet
de eigen groep plaats.
aanwezig in de school
• De mb en bb van de Montessori afdeling
gebruikt de achteringang bij binnenkomst • Ouders en/of verzorgers komen
• Onderwijs door derde, zoals
en uitgaan
niet op het schoolplein
muziek onderwijs,
• De onderbouw gebruikt de beneden
• De school geeft aan waar ouders
zorgverlening door ambulante,
vooringang, de leerkracht staat buiten
afscheid kunnen nemen van hun
vaste vrijwilligers en/of
kind
• De reguliere afdeling gebruikt de
stagiaires is togestaan met in
hoofdingang
• De school hanteert looproutes
acht neming van de
• De ruimte in de school wordt in deze zin • Personeel school vangt de
regelgeving en het protocol van
ook zo veel mogelijk ingericht om de
kinderen op en begeleid ze naar
school.
afstand te bewaren
binnen
• Leerlingen die behoren tot een
• Bij afwezigheid personeel (ziekte ,
• Leerlingen worden door max. 1
risicogroep (of gezinsleden
risicogroep, verschijnselen) en geen
volwassene gebracht en gehaald
hebben die hiertoe behoren)
•

Scholen worden dringend
geadviseerd zeer
terughoudend om te gaan met
groepsactiviteiten:
- schoolreisjes
- schoolkampen
- vieringen
- musicals
- excursies

Lestijd, looproutes
en opvang

•
•
•

kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs i.o.m. ouders,
school en behandelend arts

mogelijkheid tot vervanging kan het zijn
dat klassen thuis moeten blijven

•
•
•
•

•

en gaan meteen naar huis of de
BSO
Er wordt gebruik gemaakt van
meerdere entree mogelijkheden
Kleine medische handelingen
(kind is gevallen e.d.) verzorging
door 1 volwassene
Ernstig medisch handelen: met
beschermingsmiddelen en/of 112
Scholen melden zich meteen bij
de GGD wanneer er sprake is
van 3 of meer leerlingen met
ziekteverschijnselen per groep.
Er is geen fysiek contact tussen
ouders en personeel.
Oudergesprekken vinden digitaal,
telefonisch of na schooltijd op het
schoolplein plaatst.

