Corona protocol Klimopschool
Datum opgesteld: 27-08-2020
Geldig: vanaf 27-08-2020 tot er wijzigingen komen vanuit de overheid
Kabinetsbesluit/RIVM: van 25-08-2020
Het uitgangspunt is 100% open voor 100% van de leerlingen, daar waar dit mogelijk is.
Het managementteam (MT) van de Klimopschool heeft dit protocol opgesteld met hulp
van een protocol dat opgesteld is door PO-raad en onderwijsvakbonden in afstemming
met LECSO/SBO Werkverband, Vivis en Simea, Ouders & Onderwijs en het
Lerarencollectief.
Dit is een levendig document. Dit betekent dat het steeds wordt aangepast naar
aanleiding van onze ervaringen in de praktijk; we kijken steeds wat het best mogelijke
is.

Algemeen
Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor
onderwijssetting.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
Algemene RIVMrichtlijn
Veiligheidsrisico’s

•
•
•
•
•

•
•
Fysiek contact

Personeelsleden onderling houden altijd 1,5 meter afstand
van elkaar.
Personeelsleden en leerlingen >12 jaar, houden zo veel
mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.
Personeelsleden en leerlingen <12 jaar, hoeven geen
afstand te houden van elkaar.
Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 afstand van elkaar te
houden.
Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 3
ziektegevallen (corona) hebben.
Er worden geen handen geschud.
Voor sommige doelgroepen van leerlingen (waarbij bij
voorbaat al voorzien kan worden dat de 1,5 meter afstand
niet gewaarborgd kan worden) is het noodzakelijk dat er
afwijkende besluiten genomen. Denk hierbij aan de
praktijkvakken in het VSO en de gymlessen.

Scholen dragen er zorg voor dat de algemene
hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden
nageleefd. Denk hierbij aan:
Hygiënemaatregelen

In ieder klaslokaal:
•
•

Desinfecterende handgel (bij voorkeur op tafeltje bij ingang
klas).
Zeeppompje.

•
•
•
•
•
•

Papieren handdoekjes.
Oppervlaktesprays.
Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en
goed, tenminste 20 sec.
Hoesten/niezen in de ellenboog.
Leerlingen wassen hun handen met zeep als ze van buiten
(aankomst school, pauzes) naar binnen gaan (en vice-versa)
en als ze naar de wc zijn geweest.
Leerlingen gebruiken de gel bij overige momenten dat ze in
en uit de klas gaan

Het MT is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze
hygiënemaatregelen.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
•

•

•
Hygiëneregeling
leermiddelen en
ondersteuningsvormen

•
•

•
Schoonmaak

•

Scholen dragen er zorg voor dat de algemene
hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk worden
nageleefd.
Leerlingen en docenten maken met regelmaat hun eigen
tafel/bureau schoon en herhalen dit bij het verlaten van het
lokaal (wanneer leerlingen niet in staat zijn om hun tafel
schoon te maken, dan ondersteunt het onderwijspersoneel
hierin).
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en
werkplekken dienen bij gebruik door meerdere leerlingen
met regelmaat ontsmet te worden.
Ook materialen die met regelmaat door meerdere
personeelsleden worden gebruikt worden met regelmaat
ontsmet.
De hygiëne maatregelen gelden ook voor materialen van
leerlingen zoals rolstoel, tillift en andere aan de leerling
gerelateerde zaken die noodzakelijk zijn voor de
schoolgang.
Dagelijks intensieve schoonmaak. De nadruk ligt op
contactpunten en de toiletbediening.
Bij personeelstoiletten zijn hygiënische doekjes zodat
iedereen na het gebruik van het toilet de wc-bril en andere
gebruikte oppervlaktes (kraan, deurklink, etc) kan reinigen.

Aanwezigheid van leerlingen, personeel en ouders op school
• Alle leerlingen gaan gelijktijdig naar school. Zij hoeven
onderling geen afstand te houden.
• De leerkracht zorgt ervoor dat hij/zij zoveel mogelijk de 1,5
m afstand ten opzichte van leerlingen >12 jaar in acht
nemen.
Omvang klassen
• Wanneer er meer dan één volwassene in de klas aanwezig is
t.b.v. het onderwijs of opvang (bijv. leerkracht en
klassenassistent), dient de afstand tussen volwassenen 1,5
meter te zijn.

•
Omvang en
hygiënemaatregelen
praktijkvakken en
praktijkklassen

•

Consequenties voor
•
aanbod van de reguliere
onderwijsactiviteiten
•

Alle praktijkvakken kunnen doorgang vinden met
inachtneming van de 1,5 m afstand tussen leerkracht en
leerlingen >12 jaar.
Daar waar afstand niet mogelijk is in verband met veiligheid
(denk aan gereedschapsgebruik, koken, etc), kan gebruik
gemaakt worden van gezichtsbeschermende middelen
(gezichtsmasker) en handschoenen.
De reguliere onderwijsactiviteiten onder begeleiding van OP/
OOP vinden doorgang.

Fysiotherapie kan geboden worden; er wordt rekening
gehouden met de richtlijnen van de RIVM betreffende
individuele begeleiding op school.
• Gym gaat door volgens rooster. Lessen worden gegeven
door de vakleerkracht. Bij bewegingsactiviteiten is het
bewaren van minimaal 1,5 meter afstand tussen docent en
leerlingen het streven. De vakleerkracht blijft echter
verantwoordelijk voor de veiligheid in de groep, waarbij
Overig aanbod in school
rekening wordt gehouden met de ondersteuningsbehoeftes
van de leerlingen. Dit maakt afwijken van de 1,5 meter
onderlinge afstand soms noodzakelijk.
• Muziekles gaat door, fysiek in de klas. Dit kan betekenen
dat de eigen leerkracht tijdelijk het lokaal moet verlaten,
om 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen nu er een
extra persoon aanwezig is.
• Bij de muziekles mag er door leerlingen >12 jaar niet
gezongen worden.
Interne (facilitaire) stage
•

De interne (facilitaire) stage kan doorgaan. Net als in de
klassen geldt dat de leerlingen en interne stage coördinator,
zo veel mogelijk, 1,5 meter van elkaar bewaren.

Externe stage
Consequenties voor
stage

Stages van leerlingen buiten de school kunnen alleen doorgang
vinden als:
•
•
•

•
Ziekte leerkracht of
assistent

•

De richtlijnen van het RIVM en van de sector waarin de
leerling werkzaam is, worden nageleefd door de stageorganisatie;
De betreffende stage-locatie in kwestie momenteel open is
en de leerling kan begeleiden;
Op het moment dat de leerling niet naar stage kan omdat er
niet voldaan wordt aan bovenstaande punten, zal de leerling
fysiek onderwijs volgen op school.
Bij ziekte of afwezigheid van personeel wordt gekeken hoe
dit vervangen kan worden binnen school. Het streven is om
de kinderen zoveel mogelijk naar school te laten komen. Dit
moet wel een vertrouwd persoon zijn voor de leerlingen.
Indien vervanging niet mogelijk of niet wenselijk is, blijven
de leerlingen van deze klas thuis. Er zal dan gekeken of
onderwijs op afstand mogelijk is.

Overige
schoolactiviteiten

•

Indien je ziek bent meld je dit altijd bij de directeur (ook op
de woensdag). Meld dit zo vroeg mogelijk zodat de ouders
nog op tijd geïnformeerd kunnen worden.

•

Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en
excursies zullen per activiteit bekeken worden of deze
doorgang kunnen vinden. Ook hierbij geldt dat de
Coronamaatregelen gehandhaafd moeten worden.
Vieringen met grote groepen in 1 ruimte zullen vooralsnog
niet plaatsvinden. Hiervoor worden alternatieven bedacht.

•

•
•
Aanwezigheid in de
school van
ouder(s)/verzorger(s),
vrijwilligers, stagiaires
en (externe)
professionals

•
•
•

•
Oudergesprekken

Leerlingenvervoer

Volwassenen houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot
elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften toe.
Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en
ouder(s)/verzorger(s).
Oudergesprekken vinden digitaal of telefonisch plaats. Als
het noodzakelijk is om ouders fysiek te spreken, dan altijd
in overleg met MT en met in achtneming 1,5 meter.
Ouders zijn onder schooltijd niet aanwezig in het
schoolgebouw en op het plein.
Dit geldt ook voor de ouders van de BSO
Ouders komen enkel op afspraak in school. Vooraf vindt een
Triage plaats waarbij ouders conform de afspraken van het
RIVM verklaren dat ze geen klachten hebben of contact
hebben gehad met een Coronapatient.
Oudergesprekken kunnen in de school plaatsvinden met het
strikt toepassen van triage, de 1,5 meter afstand en de
hygiënevoorschriften.

In en rondom schoolgebouw
De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor leerlingen
in het (voortgezet) speciaal onderwijs op de reguliere wijze.
Protocol leerlingenvervoer
• De gezondheidscheck vormt de basis voor de beslissing om
een leerling te vervoeren. Dit betekent dat leerlingen met
klachten (neusverkouden en/of hoesten en/of koorts) of
leerlingen die gezinscontacten met deze klachten hebben, niet
vervoerd kunnen worden.
• Daar waar in een voertuig tussen chauffeur en
kinderen/leerlingen de min. 1,5 meter in acht is te nemen, zijn
geen extra maatregelen nodig.
• Daar waar het niet mogelijk is om de min. 1,5 meter in acht is
te nemen tussen leerling en chauffeur, gebruikt de chauffeur
een chirurgisch mondkapje die hij/zij van de werkgever
ontvangt.
• Voor overige aanwijzingen wordt verwezen naar het protocol
Veilig leerlingenvervoer en veilig vervoer ten behoeve van de
kinderopvang van het KNV (hoofdstuk 2.B): www.knv.nl/wpcontent/uploads/2001/10/Sectorprotocol-leerlingen-enkinderopvangvervoer-met-bijlage-RIVM.pdf

•
•

Binnenkomst

•
•

•
•
•
Weggaan

•
•
Consequenties
schoolgebouw en
faciliteiten

•

Vanaf 8 .15 uur is de leerkracht in de klas.
Vanaf 8.15 uur staat 1 CvB lid bij het hek op 1,5 meter
afstand. Dit CvB lid heet de leerlingen mondeling welkom,
herinneren leerlingen waar nodig aan de looproutes en
zorgen ervoor dat ouders en chauffeurs niet meelopen het
schoolplein op.
Op het plein bij de voordeur staat een ander lid van het CvB
en heet ook de leerlingen mondeling welkom en herinnert
leerlingen waar nodig aan de looproutes.
Personeelslid van SO 1 staat ook bij het hek van het
schoolplein en vangt daar de leerlingen van hun klas op om
ze naar binnen te begeleiden als dat nodig is.
Leerlingen blijven in de klas.
Leerlingen op de fiets gaan 5 à 10 minuten eerder naar huis
om te spreiden.
Dagelijks staat een leerkracht staat bij het hek en vraagt
aan de chauffeur wie ze komen ophalen en belt dan naar de
betreffende klassen zodat de leerlingen niet allemaal tegelijk
in de gangen, trappen of plein zijn. De leerkracht gebruikt
hier voor een looptelefoon van school en belt naar de
klaslokalen.
Zie voor weggaan ook kopje looproutes.
Leerkrachten realiseren een opstelling in lokalen om de 1,5
meter afstand mogelijk te maken tussen leerkrachten en
leerlingen >12 jaar. En tussen leerkrachten en assistenten.
In centrale ruimtes worden opstellingen gemaakt die
voorzien in 1,5 m afstand.

•

Ventilatie

Lokalen en andere ruimtes worden meerdere keren per dag
gelucht door ramen en deuren 10-15 minuten per keer
tegenover elkaar open te zetten. Verder proberen we om
recirculatie binnen één gemeenschappelijke ruimte, waar
meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn, te
vermijden. Dit geldt voor de ruimtes die airco hebben (A1,
A2, S1, S2 , SO accent, en de personeelskamer).
• Gebruik van luchtstromen door mobiele (zwenk)ventilatoren
en airco’s in gemeenschappelijke ruimtes wordt afgeraden.
Indien er geen andere mogelijkheid is tot verkoeling, zorg er
dan voor dat er geen luchtstroom van persoon naar persoon
gaat.
• Voor 1 oktober 2020 wordt door de gemeente gecontroleerd
of de ventilatiesystemen aan de eisen voldoen.
Binnenkomst en weggaan:
Om de binnenkomst van de leerlingen te verspreiden, worden
meerdere ingangen gebruikt.

Looproutes

-

SO1 wordt bij het hek opgehaald door de leerkracht en gaat
door de voordeur naar binnen
SO2 deur van het binnenplein
SO3 deur van het binnenplein
SO accent betonnen trap aan de zijkant van het gebouw
VSO A1 en A2 ingang achter bij lokaal van VSO A1. A1 loopt
het eigen lokaal in, A2 de trappen omhoog naar hun lokaal

-

VSO D1 zij-ingang bij hek van schoolplein (naast de
betonnen trap)
VSO D2 hoofd ingang
VSO S1 hoofd ingang
VSO S2 betonnen trap aan de zijkant van het gebouw

Pauzes

Schoolplein

-

VSO A1 en A2 ingang achter bij lokaal van VSO A1
andere klassen nemen altijd de kortste route.

•

Leerlingen worden gebracht en gehaald bij het hek van de
school.
Ouders begeven zich niet op het schoolplein.
Chauffeurs van leerlingenvervoer begeven zich ook niet op
het schoolplein.

•
•

•
Fietsenstalling

•

•

Kapstokken en kluisjes kunnen gebruikt worden door de
leerlingen. Leerkrachten gebruiken een andere plek op
minimaal 1,5 m afstand van de leerlingen om hun jas op te
hangen.

•
•
•
•

Het normale pleinwachtrooster is van kracht.
Personeelsleden houden 1,5 m afstand tot elkaar.
Personeelsleden houden 1,5 m afstand tot leerlingen >12.
Elke leerkracht in het VSO heeft eigen hesje.

•

Indien de personeelskamer gebruikt wordt, houdt hierbij dan
ook minimaal 1,5 meter afstand.
Na gebruik van de vergadertafels worden deze gereinigd met
hygienische doekjes.
De algemene computer en het bureau worden na gebruik
gereinigd met hygienische doekjes
Houdt bij koffiezetapparaat en kopieerapparaat ook rekening
met 1,5 meter afstand.
Maak geregeld de knoppen van het apparaat schoon met de
hygiënedoekjes die erbij staan (witte pot).

Jassen en kapstokken

Pauzebeleid

•
•
Personeelskamer

•
•

Briefing

Vergaderingen

•

Briefing vindt niet fysiek plaats maar via Parro.

•

Teamvergaderingen of studiedagen vinden plaats in de
gymzaal waar we 1,5m afstand van elkaar kunnen bewaren
en waar de ventilatiemogelijkheden beter zijn.
Digitaal vergaderen behoort ook tot de mogelijkheden.

•
•

Personeel

Leerlingen zetten hun fietsen in de rekken achter het lokaal
van VSO A1. Als deze rekken vol zijn kunnen ze gebruik
maken van de rekken naast het schoolgebouw.
Leerkrachten zetten hun fietsen bij de fietsenstalling bij de
gymzaal.

•

Leden van het cvb werken afwisselend thuis of op school om
zo de druk op de kantoren te vermindere.
Eén persoon heeft altijd de time-out telefoon bij zich.

•

Verjaardag/traktaties

Leerlingen vieren hun verjaardag in de klas. Traktaties moeten
voorverpakt zijn (bijv. chips, voorverpakte cakejes of koeken uit
de winkel). De leerlingen gaan NIET de klassen rond. Ze komen
wel bij de directeur voor een klein cadeautje.

•
•

Medisch handelen

Overleggen tussen personeel en/of externe personen kunnen
fysiek op school plaatsvinden of via teams. Bij een fysiek
overleg dient ten alle tijden 1,5m afstand te worden
gehouden.

•
•
•

Gezondheid
Personeel wat in de risicogroepen valt is uitgesloten van
fysieke verschoning van leerlingen.
Bij het verschonen van luiers gebruiken we in principe geen
mondkapjes omdat dit te beangstigend voor de leerlingen
kan zijn. Vraagt het medisch handelen/ zorgverlening langere
tijd in de directe nabijheid van de leerling (binnen 30 cm van
het gelaat, langer dan 3 minuten), dan adviseert het RIVM
een chirurgisch mond-neusmasker.
Het gebruik van wegwerp-handschoenen is wel mogelijk.
Aanschaf van deze beschermingsmaterialen worden door het
bestuur aan de school geleverd.
Wanneer leerlingen gedrag vertonen waarbij zij een gevaar
voor zichzelf en anderen vormen, en daardoor fysiek
begrensd dienen te worden, staat de veiligheid voorop.
Wanneer medewerkers vaak moeten ingrijpen bij een
leerling, dan kan de school overwegen om andere
maatregelen te nemen ten aanzien van de schoolgang.

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe:

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-Besmettelijkheid

Thuisblijf regels –
gezondheid leerlingen

Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland met de volgende
klachten thuis blijven:
o Verkoudheidsklachten:
o Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
Zie hiervoor: https://lci.rivm.nl/langdurigneusverkouden-kinderen
o Hoesten.
o Verhoging of koorts > 38°C
o Moeilijk ademen/benauwdheid.
o Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder
neusverstopping)
• Een leerling met bovenstaande klachten blijft thuis, en komt
pas weer naar school als hij 24 uur geen klachten meer heeft.
• Indien een leerling positief is getest: de leerling blijft thuis
uitzieken tot minstens 7 dagen na start van de symptomen EN is
minstens 24 uur klachtenvrij. Zie voor informatie:

https://lci.rivm.nl/leefregels
• Als iemand in het huishouden van de leerling klachten heeft
die passen bij COVID-19 zoals neusverkoudheid, hoesten en/ of
koorts, dan blijft de leerling ook thuis. Als iedereen binnen het

huishouden 24 uur klachtenvrij is, mag de leerling weer naar
school.
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor
COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan moet de leerling
wachten tot die persoon klachtenvrij is en dan nog 10 dagen
thuisblijven (incubatietijd).
Iedereen in het gezin moet klachtenvrij zijn, voordat een
leerling weer naar school kan komen.
Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan
zich laten testen.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt
zoals hierboven genoemd, gaat de leerling naar huis
• Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan
worden eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan
ook naar huis.
• Gebruik geen temperatuurmeting als indicator. Een
temperatuurmeting bij twijfel kan juist onduidelijkheid geven.
Zonder uitzondering moet een leerling of personeelslid met
klachten naar huis.
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/
verzorger(s) in overleg met de school).

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
• 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. Er moet in dit
geval wel een medische verklaring van een behandelend arts
komen.
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-Besmettelijkheid

Thuisblijf regels –
gezondheid personeel

Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland met de volgende
klachten thuis blijven:
o Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn.
o Hoesten.
• Verhoging of koorts > 38°C
o Moeilijk ademen/benauwdheid.
o Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder
neusverstopping)
• Een medewerker met 1 of meerdere van deze klachten, blijft
thuis, en komt pas weer naar school als hij 24 uur geen klachten
meer heeft.
Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan
zich laten testen.
• Indien een medewerker positief is getest: de medewerker
blijft thuis uitzieken tot minstens 7 dagen na start van de
symptomen EN is minstens 24 uur klachtenvrij. Zie voor
informatie: https://lci.rivm.nl/leefregels
• Als iemand in het huishouden van de medewerker klachten
heeft die passen bij COVID-19 zoals neusverkoudheid, hoesten

en/of koorts, dan blijft de medewerker ook thuis. Als iedereen
binnen het huishouden 24 uur klachtenvrij is, mag de
medewerker weer naar school.
• Als iemand in het huishouden van de medewerker getest is op
COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan moet de
medewerker wachten tot die persoon klachtenvrij is en dan 10
dagen nog 10 dagen thuisblijven (incubatietijd)
. De medewerker kan weer naar school als iedereen in het
huishouden 24 uur klachtenvrij is.
• Wanneer een medewerker gedurende de dag klachten
ontwikkelt, gaat de medewerker naar huis.
• Medewerkers met corona gerelateerde klachten worden getest
conform het landelijk testbeleid.
• Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever
over welke werkzaamheden je eventueel vanuit huis kunt doen).
• Medewerkers die in een risicogroep vallen, kunnen worden
vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg
met de bedrijfsarts of behandelaar en werkgever). Over de
invulling van het werken op afstand voert de medewerker
overleg met de werkgever.
• Medewerkers met gezinsleden die in een risicogroep vallen,
kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze
medewerker in overleg met de werkgever). Over de invulling
van het werken op afstand voert de medewerker overleg met de
werkgever.
• Een medewerker die niet tot de risicogroep behoort maar zich
wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn
werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken
gekomen kan worden over de precieze invulling van de
werkzaamheden.
• Medische informatie van de medewerker wordt niet gedeeld
met de werkgever of collega’s. De arbo-/bedrijfsarts kan hierbij
betrokken worden.
• Bij ziekte altijd melden bij de directeur (ook op de
woensdag).

Thuisquarantaine na
verblijf in het
buitenland

Naschoolse opvang

Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen ouder dan 12 jaar
krijgen - net als iedereen in Nederland - na een verblijf in een
land waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat
tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of
rood, het dringende advies om 10 dagen in thuisquarantaine te
gaan bij terugkomst.
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag
diegene niet op school of op het schoolplein komen. Op basis
van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school
personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.
Uitzondering op de thuisquarantaine: Kinderen van 4 tot en met
12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang,
buitenschoolse opvang en meedoen met sportactiviteiten. Zij
blijven thuis bij gezondheidsklachten

•

Opvang
BSO door Sherpa wordt weer geboden op school

•
•

Sherpa voert het Coronabeleid in school uit op de wijze zoals
deze is vastgesteld in dit protocol.
BSO door Zorg in beweging vindt plaats op een externe
locatie. De kinderen die hiervan gebruikmaken worden door
Zorg in beweging opgehaald van school

