Protocol ASVO Corona virus november/december 2021
Veiligheid

Lestijden/looproutes

Quarantine

Hygiene

Mont: 8.25-8.35 uit 14.35 (woe 12.35)
Reg: 8.35-8.45 uit 14.45 (woe 12.45)

- Onderwijs door derden iig tot de
kerstvakantie niet. Zoals muziek,
mediawijsheid, ect
- Het zorgteam (Guyonne en Sabrina)
geeft wel les, met mondkapje en
afstand.

Bij afwezigheid van personeel (ziekte,
risicogroep, verschijnselen) en geen
mogelijkheid tot vervanging kan het
zijn dat klassen thuis moeten blijven.

- Ouders en andere externe zijn niet
aanwezig in de school.
- Ouders brengen alleen en houden
afstand. Leerlingen uit de hogere
groepen komen zover mogelijk
alleen naar school.

Kleuters (reg en mont): via
kleuteringang plein:
8.25-8.35 in /14.35 uit (woe 12.35)
De onderbouw vangt de kinderen
buiten op en begeleid ze naar binnen

Oudergesprekken vinden digitaal,
telefonisch of na schooltijd op het
schoolplein plaatst.

MB en BB Mont via hoofdingang
plein:
8.25-8.35 in /14.35 uit (woe 12.35)

Medewerkers testen zichzelf tweemaal
per week.

Groep 3,4,5 regulier via kleuteringang
plein:
8.35-8.45 in /14.45 uit (woe 12.45)

Kinderen vanaf groep 6 krijgen het
dringend advies zich tweemaal per
week te testen, op zondag en
woensdag.
Kinderen met klachten gerelateerd aan
het Corona virus blijven thuis en laten
zich bij de GGD testen

Groep 6,7,8 regulier via hoofdingang:
8.35-8.45 in /14.45 uit (woe 12.45) TSO
gaat weer van start

Indien een leerling met klachten op
school komt of deze in de loop van de

De ruimte in de school wordt
zoveel mogelijk ingericht om de

Wanneer een leerling besmet is
geraakt met het virus, krijgen de
kinderen uit hetzelfde groepje die op
minder dan 1, 5 m en langer dan 15
min bij elkaar hebben gezeten het
dringend advies ook in quarantaine te
gaan. De rest van de klas niet.
Wanneer er 3 of meer leerlingen in 1
klas besmet zijn gaat de hele klas 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
Ouders geven per mail aan de directie
(directie@asvo.nl) de uitslag door van
de test

Kinderen met een huisgenoot besmet
blijven/gaan naar huis en blijven in
quarantaine. Zie ook HIER)

In elk lokaal:
• Handgel
• Zeep
• Papierenhand doekjes
• Oppervlakte spray + doekjes

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.
Traktaties alleen voorverpakt

dag ontwikkelt gaat deze leerling
direct naar huis. (zie RIVM)
Medewerkers van school dragen
mondkapjes op de gang.
Kinderen vanaf groep 6 dragen
mondkapjes op de gang.
Kinderen werken niet op de gang.

afstand te bewaren
Er zijn voorlopig geen naschoolse
activiteiten.

