Coronaprotocol De Viaan
(vanaf maandag 29 november 2021)

Dit protocol is tot stand gekomen vanuit de richtlijnen die opgesteld is door de
VO-raad. (dringend advies en EAS)
https://www.vo-raad.nl/artikelen/onderwijs-tijdens-corona
Dit protocol is bedoeld als een aanvulling voor onze eigen school en treedt in
werking op maandag 29 november 2021.
Dit protocol heeft als doel om met elkaar zo veilig mogelijk te kunnen werken.
Het vraagt van eenieder om dit document goed door te lezen en na te leven.

Activiteiten in en rondom het schoolgebouw
Algemeen
- In de school geldt de afstandsmaatregel van 1,5 meter tussen volwassenen
onderling.
- Tussen leerling en onderwijspersoneel en tussen leerlingen onderling geldt de
afstandsmaatregel niet.
- Als er externe bezoekers zijn in de school houden die ook 1,5 meter afstand
met de medewerkers.
- In en rond het schoolgebouw hangen diverse infographics met hierop
duidelijke informatie over gedrag, hygiëne en veiligheidsmaatregelen.
- Teamvergaderingen, oudergesprekken en studiedagen vinden online plaats.
Ook introducties van groepen 8 mogen fysiek niet doorgaan of vinden online
plaats.
- Andere activiteiten zoals klassenfeesten, en vieringen mogen wel, maar alleen
in beperkte groepen en zonder externe bezoekers.
- De werkplek van de docent staat op 1,5 meter afstand van de werkplekken
van de leerlingen.
- Collega’s houden pauze in de koffiekamer, in de werkruime voor docenten of
buiten.
- In de koffiekamer is een looprichting aangegeven om de 1,5 meter tussen de
collega’s beter te kunnen waarborgen.
- Naschoolse activiteiten kunnen op de schoollocatie en/of externe locaties
worden georganiseerd als de richtlijnen en maatregelen van de betreffende
locatie in acht worden genomen
- Teamdagen en vergaderingen zijn niet op school, maar worden online
gehouden.
- Ouders/verzorgers en andere externen die niet betrokken zijn bij het primaire
proces van lesgeven komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.
- Online contact tussen school, ouders en derden wordt dringend geadviseerd.

-

Ouders kunnen bij hoge uitzondering worden uitgenodigd op school met het
strikt toepassen van triage en de inachtneming van de veiligheids- en
hygiënemaatregelen.

Extra inzet collega’s
- Facilitair krijgt de verantwoordelijkheid over bepaalde voorraadbeheer
desinfecterende middelen, uitvoering van hygiëne- en veiligheidsmaatregelen,
aankleding in- en rond het gebouw (posters, route e.d.).

Hygiëne in de school
Algemeen
- Het dragen van een niet-medisch mondkapje is verplicht.
- Als de leerling/het personeelslid/een bezoeker de school in komt, zet hij het
mondkapje op. Iedereen moet een mondkapje dragen in situaties waar de
afstand van 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel/bezoeker niet
toe te passen of te handhaven is. Dit geldt voor hal, de gangen, de kantine en
op de toiletten. Als de leerling in het leslokaal of in de kantine op zijn plaats
zit, mag het mondkapje af. Als de leerling (even) van zijn plaats gaat, moet
het mondkapje weer opgezet worden. Ten aanzien van de praktijkvakken,
gym, toneel en dans geldt dat een mondkapje dringend wordt geadviseerd in
specifieke lessituaties waar geen 1,5 meter afstand is te houden tussen
leerling en docent, en waarbij een mondkapje de veiligheid van de lessen niet
in gevaar brengt (zoals bij lassen).
- Het onderwijspersoneel of leerlingen die vanwege een beperking of ziekte
geen mondkapje kunnen dragen, opzetten of daarvan ernstig ontregeld
raken, zijn daartoe niet verplicht en zijn uitgezonderd van de plicht*. Het
personeelslid of de leerling die zich beroept op een van de uitzonderingen zal
de beperking of ziekte desgevraagd op enigerlei wijze aannemelijk moeten
maken
Voorbeelden van die uitzonderingen zijn:
 personen die een verminderde arm- of handfunctie hebben en daardoor
geen mondkapje op kunnen zetten;
 personen van wie de ademhaling te veel belemmerd wordt vanwege een
longaandoening;
 personen met zintuigelijke beperkingen die gebarentaal spreken;
 personen met (ernstige) brandwonden op hun gezicht waardoor geen
mondkapje gedragen kan worden;
 personen die vanwege een verstandelijke beperking of psychische
aandoening ontregeld raken als zijzelf een mondkapje dragen.
*Een verkoudheid wordt onder andere niet gezien als ziekte of beperking. Ook in
die gevallen dient de leerling dan wel het personeelslid een mondkapje te
dragen.

-

-

-

-

De mentor/docent bespreekt, instrueert en oefent met de leerlingen de
RIVM-/school-richtlijnen, zoals we hier in en om het schoolgebouw mee
omgaan. Dit wordt met regelmaat herhaald.
Schudden geen handen/niezen in onze elleboog/zitten niet aan ons gezicht.
Handen worden meerdere keren per dag worden gewassen. Dit gebeurt in
ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na
toiletbezoek.
In elk lokaal staat een pomp met desinfecterende vloeistof en wegwerpschoonmaakdoekjes voor de tafels.
De prullenbak wordt iedere dag geleegd.
De lokalen worden zoveel mogelijk gelucht, in ieder geval tussen de lessen in,
door ramen en deuren open te zetten.
De leerlingen dragen alleen bij Techniek, Zorg en Welzijn, Horeca en koken
werkkleding. De kleding gaat na iedere les direct in de was.
De docent maakt zelf zijn/haar eigen bureau, toetsenbord/muis en deurklink
in het lokaal schoon en zo ook de materialen/gereedschappen die hij/zij heeft
gebruikt.
De contactpunten (deurkrukken, kranen, leuningen) in de algemene ruimtes
worden voor iedere pauze schoongemaakt.

In de volgende situaties blijft iemand thuis:
-

Bij klachten die passen bij corona;
Als je positief getest bent op corona bij de GGD;
Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de
confirmatietest bij de GGD;
Als iemand in je huishouden positief is getest op corona;
Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15
minuten binnen 1,5 meter) en je bent nog niet immuun;
Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied; zie
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/ ;
Als je een melding hebt gekregen via de app Corona-Melder en je bent nog
niet immuun. Medeleerlingen in de klas worden niet meer automatisch
beschouwd als nauw contact.

Zelftesten
Voor zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde leerlingen en medewerkers
geldt het advies om zich 2x per week preventief te testen. Preventief testen kan
met een zelftest.
Ook bij milde klachten kan een zelftest worden afgenomen. Indien de uitslag van
de zelftest negatief is, kan de leerling/medewerker naar school komen. Is de
uitslag positief, dan dient er een afspraak te worden gemaakt voor een test bij
de GGD.

Onderwijs en stage
Stages
De stages kunnen alleen doorgang vinden als:
- Het stagebedrijf open is.
- Volgens de richtlijnen van het RIVM stage gelopen kan worden.
- Er voldoende middelen op het stagebedrijf aanwezig zijn om de begeleiding,
veiligheid en gezondheid van de leerling te waarborgen.

