Protocol Corona virus ASVO februari 2021
Fysiek Contact

•

•
•

•
•
•
•
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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
Kinderen werken niet op de
gang behalve bij online les
van externe ondersteuner(s)

Hygië
ne

In elk lokaal:
• Handgel
• Zeep
• Papierenhand doekjes
• Oppervlakte spray + doekjes
• Personeelsleden die
behoefte hebben aan
persoonlijke
beschermingsmiddelen
• (hoeft niet) kunnen dit
van school ontvangen
• Devices en werkplek
na gebruik
schoonmaken
• Leermiddelen, speelgoed
e.d.
• regelmatig schoonmaken
• Dagelijkse
intensieve
schoonmaak door
schoonmakers
• Regelmatig
aangeraakte
oppervlakten
dienen zeer
regelmatig
schoongemaakt te
worden.
• Bij traktaties,
alleen voorverpakt

Alle leerlingen gaan naar
school

•

Ouders brengen hun kind(eren) OP
TIJD naar school!

•

Tenzij een leerling besmet is geraakt
met het virus, in dat geval moet de
hele klas en leerkracht 5 dagen in
quarantaine. Na deze 5 dagen kunnen
zij zich vrijwillig laten testen. Indien zij
zich niet laten testen moeten zij nog 5
dagen langer in quarantaine blijven.
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•

•
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•
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Ouders geven per mail aan de directie
(directie@asvo.nl) de uitslag door van
de test
Onderwijs door derde(n), zoals
muziekonderwijs, zorgverlening door
ambulante, vaste vrijwilligers en/of
stagiaires vindt zoveel mogelijk online
plaats, op school.
Leerlingen die behoren tot een
risicogroep (of gezinsleden hebben
die hiertoe behoren) kunnen worden
vrijgesteld van fysiek onderwijs i.o.m.
ouders,
school en behandelend arts.
Kinderen met klachten gerelateerd aan
het Corona virus blijven thuis. Ditzelfde
geldt wanneer een huisgenoot naast
milde klachten ook koorts (vanaf 38
graden Celsius) of last van
benauwdheid heeft, al heeft het kind
zelf geen klachten
Kinderen van ouders die met corona
zijn besmet gaan naar huis en blijven in
quarantaine! Zie ook HIER)

Lestijd, looproutes en opvang
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•
•

•
•
•

•

Inlooproutes:
Kleuters (reg. en Mont) via
kleuteringang plein:
8.25-8.35 in 14.35 uit (woe 12.35)
MB en BB Mont. via hoofdingang plein:
8.25-8.35 in 14.35 uit (woe 12.35)
Groep 3,4,5 regulier via kleuteringang
plein:
8.35-8.45 in 14.45 uit (woe 12.45)
Groep 6,7,8 regulier via hoofdingang:
8.35-8.45 in -14.45 uit (woe 12.45) TSO
gaat weer van start
Buitenspelen doen we in 4 cohorten met
zgn ‘gangbubbels’:
11.00-11.45 onderbouw
11.45-12.15 gr 3,4,5 regulier
12.15-12.45 Mb en BB Montessori
12.45-13.15 gr. 6,7,8 regulier
Standaard schooltijden met 10
minuten verschil
De ruimte in de school wordt
zoveel mogelijk ingericht om de
afstand te bewaren
Bij afwezigheid van personeel
(ziekte, risicogroep, verschijnselen)
en geen mogelijkheid tot vervanging
kan het zijn
dat klassen thuis moeten blijven.
Er zijn voorlopig geen naschoolse
activiteiten.

Veiligheid

Thuisblijf regels:
• Bij klachten zijn de richtlijnen van het RIVM leidend,
dit geldt voor kinderen, ouders en personeel.
• Indien een leerling met klachten op school komt of
deze in de loop van de dag ontwikkelt gaat deze
leerling direct naar huis. (zie RIVM)

Verder:
• Medewerkers en leerlingen van groep 7 en 8 dragen
mondkapjes buiten de klas.
• Ouders en/of verzorgers zijn niet aanwezig in de
school
• Ouders en/of verzorgers brengen bij voorkeur alleen
en volgen de aangegeven kaders op het schoolplein
bij halen en brengen.
• Leerlingen uit groep 7 en 8 komen zover mogelijk
alleen naar school.
• De school hanteert looproutes
• De onderbouw vangt de kinderen op en begeleid ze
naar binnen
• Leerlingen worden door max. 1 volwassene
gebracht en gehaald en gaan meteen naar huis.
• Er wordt gebruik gemaakt van meerdere ingangen
(wordt apart aangegeven)
• 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.

