Richtlijnen scholen PCBO Leiderdorp Covid-19
versie oktober 2020
Algemeen

Richtlijnen voor de wijze waarop de scholen van de PCBO Leiderdorp
handelen in schooljaar 2020- 2021, met het oog op de continuering van
kwalitatief onderwijs in samenhang met de inperking van verspreiding
van het coronavirus.
Bij de invulling zijn de volgende bronnen gehanteerd:





het Rijks/RIVM/GGD-advies;
het advies van de PO-raad en andere brancheverenigingen;
afspraken op niveau gemeente Leiderdorp;
afspraken op stichtings- en schoolniveau.

De beperkingen voor kinderen t/m 12 jaar zijn zeer gering.
Ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en waar nodig stellen we
onze werkwijze bij. Wijzigingen worden steeds tijdig aan alle betrokken
kenbaar gemaakt.
Fysiek
onderwijs en
afstand

Voor basisscholen is het uitgangspunt 5 dagen fysiek onderwijs voor alle
kinderen. Voor het leerproces en voor een gezonde sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen is het van groot belang dat kinderen fysiek
naar school gaan en daar de mogelijkheid hebben tot gewone interactie
met hun leerkrachten en hun klasgenoten.




Gezondheid en
hygiëne

Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
Kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand van de leerkracht(en) te
houden;
Personeelsleden onderling moeten de afstandsregel wel
toepassen.

De scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften
van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Hiertoe behoort in
ieder geval:






Regelmatig handen wassen (minimaal 20 seconden) met water
en zeep: in ieder geval rondom pauzes en na toiletgang;
Hoesten en niezen in de elleboog, contact van handen met ogen
en mond vermijden;
Gebruik van papieren handdoekjes;
Oppervlakten reinigen met water en zeep;
Fysiek contact zoals handen schudden, stoeien en knuffelen
gaan we zoveel mogelijk uit de weg.

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen.
Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan
persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden met
de directie. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig, ook niet bij
reguliere medische handelingen.
Externe bezoekers dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen in
de school, tenzij zij hieraan zelf behoefte hebben en dit hebben overlegd
met de directie.

Ouders en
school

Ouders mogen in principe niet in de school komen en maken slechts
gebruik van het schoolplein voor halen/brengen conform de afspraken
met de betreffende school. Voor en na schooltijd gaan ouders direct
naar huis.
Met ouders van nieuwe leerlingen worden aparte afspraken gemaakt om
het naar school gaan van hun kind zo goed mogelijk te laten verlopen.
Contacten tussen ouders en school verlopen primair via telefoon of het
ouderportaal. Waar dit in het belang van de leerling is, kunnen afspraken
tussen ouders, leerkrachten en eventuele onderwijsbegeleiders op
school plaatsvinden. Dit gebeurt slechts op expliciete uitnodiging van de
school en bij voorkeur buiten schooltijd.
Bij bezoeken in de school vindt triage plaats en worden bezoekers
geregistreerd.
Altijd moet tussen volwassenen de 1,5 meter afstandsregel in acht
genomen worden.

Externe
bezoekers

Externe bezoekers (denk aan remedial teachers, externe
onderwijsondersteuners, zorgdeskundigen etc.) kunnen, na triage en
registratie, de school bezoeken.
Altijd moet tussen volwassenen de 1,5 meter afstandsregel in acht
genomen worden.

Pauzes

De klassen hanteren het reguliere pauzerooster. Groepen hoeven niet
gescheiden te blijven. We werken met vaste overblijfkrachten, die ten
opzichte van elkaar 1,5 meter afstand hanteren. Kinderen eten met de
eigen leerkracht(en) in de klas.

Verjaardagen

Een jarig kind mag gewoon trakteren op school. We adviseren een
voorverpakte traktatie.

Gym

De gymlessen worden door onze vakleerkrachten gegeven. De
gymlessen vinden plaats in de sporthal of gymzaal in de school. Gebruik
van persoonlijke beschermingsmiddelen (door leerkrachten) op locaties
buiten de school gebeurt conform de afspraken met de betreffende
sportaccommodatie.

Zingen

In de basisschoolleeftijd kan er in alle groepen gezongen worden.

Groepsactiviteiten en
excursies

Voor groepsactiviteiten en excursies gelden de algemene richtlijnen
vanuit de overheid met betrekking tot bijeenkomsten buiten het reguliere
lesaanbod. De afweging over het al dan niet organiseren van
groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau gemaakt binnen
de richtlijnen van het RIVM. Scholen gaan in beginsel terughoudend om
met het organiseren van groepsactiviteiten en excursies.

Inrichting
schoolgebouw

De klaslokalen zijn op een normale manier ingericht. Looproutes of
andere afstandsmaatregelen voor de kinderen zijn niet nodig. Voor
volwassenen worden deze per school en waar nodig bepaald. Bij de
kranen hangt een handenwasinstructie.

Ventilatie

Technische deskundigen hebben de ventilatie in onze scholen in kaart
gebracht en waar nodig adviezen gegeven. De basiskwaliteit van
ventilatie in de scholen is voldoende en voldoet aan de daarvoor
opgestelde richtlijnen.
Er wordt hoe dan ook zoveel mogelijk geventileerd in de school. Dat
betekent dat ramen en deuren waar mogelijk open staan (natuurlijke
ventilatie), maar ook mechanische (niet-circulaire) ventilatie wordt
ingezet.
In de wintermaanden zullen ramen en deuren vaker gesloten blijven.
Door middel van CO²-meters in de klassen wordt met regelmaat in
lokalen gemonitord hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit. Een CO²meter geeft aan wanneer er extra geventileerd dient te worden.

Vakantie in een
oranje of rood
land

Ouders en onderwijspersoneel moeten tot 10 dagen na een vakantie in
een oranje of rood land thuisblijven en mogen niet in de school of op het
schoolplein komen.
De quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar. Voor
kinderen tot en met 12 jaar geldt een uitzondering: zij mogen wel naar
school en aan sportactiviteiten deelnemen.
Quarantaine na een vakantie in een oranje of rood land is geen geldige
reden voor verzuim van leerlingen. De school is dan verplicht om de
leerplichtambtenaar in te schakelen. Scholen zijn niet verplicht om
leerlingen in zo’n situatie een aangepast lesprogramma aan te bieden.

Ziekteverschijnselen
en thuisblijven
kinderen

Als kinderen in de basisschoolleeftijd een neusverkoudheid hebben
kunnen ze gewoon naar school, behalve:




als het kind ook andere klachten (benauwdheid, koorts, hoesten
etc. ) heeft die passen bij corona. Leerlingen moeten thuisblijven
tot die klachten minimaal 24 uur over zijn;
als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
als een huisgenoot van het kind naast milde coronagerelateerde
klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid. Leerlingen
moeten thuisblijven tot die klachten minimaal 24 uur over zijn.

Als een leerling gedurende de schooldag ziek wordt, wordt het direct
door een ouder/verzorger opgehaald.
Kinderen die op de bassischool zitten hoeven niet getest te worden als
ze klachten hebben die passen bij corona. Als het kind erg ziek is, dan
kunnen de ouders contact opnemen met de huisarts die kan besluiten
om het kind toch te laten testen. Ook na contact met iemand die corona
heeft kan er getest worden. In dat geval nemen de ouders contact op
met de GGD. Uiteraard blijven kinderen thuis tot de uitslag bekend is.
Covid-19 bij
leerlingen of
hun omgeving

Als er corona bij een kind wordt vastgesteld, worden ouders door de
directie hiervan op de hoogte gesteld. Klas- en schoolgenoten zonder
klachten kunnen gewoon naar school toe komen.
Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste
7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school
en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer
heeft. Conform de richtlijnen van de GGD hoeven klasgenoten en
leerkrachten van het zieke kind in beginsel niet thuis te blijven. Per geval
kan in het licht van specifieke omstandigheden door de GGD anders
worden geadviseerd.
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor Covid-19 en
een positieve uitslag heeft, moet de leerling 10 dagen ná het laatste
contact met die persoon, thuisblijven.
Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot
10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag.
De GGD adviseert de school bij een bevestigde Covid-19 besmetting.
In overleg met de ouders en afhankelijk van de ernst van de
verschijnselen, biedt de leerkracht een onderwijsprogramma op maat
voor het zieke kind.

Ziekteverschijnselen
en thuisblijven
personeel

Voor personeelsleden geldt dat men thuis blijft bij de volgende klachten:





verkoudheidsklachten;
frequent niezen/hoesten;
benauwdheid;
koorts.

Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals
hierboven genoemd, gaat het personeelslid naar huis.
Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C
en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.
Leerkrachten laten zich (zo mogelijk met voorrang) testen. Daarvoor
vragen zij een verklaring van voorrang aan de directeur. Bij een
negatieve testuitslag en geen ernstige klachten mogen zij gewoon weer
werken.
Bij onmogelijkheid/geen noodzaak van testen komen personeelsleden
pas weer naar school als er 24 uur geen klachten meer zijn.
Covid-19 bij
Als er corona bij een personeelslid wordt vastgesteld, worden ouders
personeelsleden door de directie hiervan op de hoogte gesteld. Kinderen zonder klachten
of hun
kunnen gewoon naar school toe komen.
omgeving
Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/zij ten
minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Het personeelslid mag pas
weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten
meer heeft.
Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor Covid19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid 10 dagen ná
het laatste contact met die persoon, thuisblijven. Als het personeelslid
geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat
de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit
toe.
Als het personeelslid een nauw contact is geweest van een bevestigde
Covid-19 patiënt dan moet het personeelslid 10 dagen in
thuisquarantaine na het laatste contact van langer dan 15 minuten op
minder dan 1,5 meter afstand.
Communicatie
in geval van
ziekte

Als er corona bij een leerling of personeelslid wordt vastgesteld, worden
alle ouders door de directie hiervan op de hoogte gesteld. De GGD
adviseert de school in deze gevallen. Specifieke omstandigheden en
richtlijnen ten aanzien van de klas/school worden door de directie
medegedeeld.
Als er in het huishouden of de omgeving van leerlingen of
personeelsleden corona wordt vastgesteld, nemen de betreffende
ouders/personeelsleden de door RIVM/GGD voorgeschreven stappen.
De school zal anderen hierover niet actief informeren.

Onderwijs in
geval van ziekte
leerkracht

Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen.
Als een leerkracht door ziekte(verschijnselen) thuis komt te zitten en er
geen vervanger beschikbaar is zullen wij de betreffende klas thuis laten
blijven/naar huis sturen. Wij proberen dit nog voor schooltijd via het
ouderportaal te melden en waar mogelijk ook telefonisch. Houd het
ouderportaal dus goed in de gaten.
De eerste twee dagen dat de kinderen thuis zijn, zullen wij geen werk
klaarzetten.
Er wordt naar gestreefd om de groep vanaf de derde dag van werk te
voorzien. De voorkeur gaat daarbij uit van ‘papieren’ werk, al dan niet
aangevuld met digitaal werk. Hierbij kan de leerkracht alleen
werkzaamheden doen als er geen sprake is van ziekte.
De volgende minimumafspraken gelden in de groepen:
Groep 1 en 2:
 Er wordt geen werk mee naar huis gegeven.
Groep 3 t/m 8:
 Ouders/kinderen kunnen schriften etc. op school komen halen (via
het ouderportaal wordt gecommuniceerd wanneer dit kan);
 De communicatie en overdracht van documenten gebeurt via de
Google Drive van de kinderen;
 De leerkracht verzorgt een planning en instructie van/bij de lessen;
 We communiceren via het ouderportaal met de ouders;
 We communiceren via Google Meet met de kinderen (instructie,
videobellen)

Schoonmaak

Leerkrachten maken met regelmaat de leermiddelen, speelmaterialen,
devices en werkplekken schoon die door meerdere leerlingen worden
gebruikt
Na schooltijd vindt de reguliere schoonmaak plaats. De schoonmakers
volgen de schoonmaakrichtlijnen van het RIVM.

