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Onderwerp

Organisatie
Heropening school in/na coronacrisis vanaf 11 mei
Definitieve versie 1
Bestuur SG Perspectief, directeuren SG Perspectief

Verantwoordelijke
Geëvalueerd
Doel: Het stroomlijnen van een ‘veilige’ schooldag waarbij de onderwijstaak op een goede manier vormgegeven kan worden.
Standaarden en doelen die de organisatie nastreeft:
1. Scholen openen op 11 mei a.d.h.v. de richtlijnen van het RIVM.
2. De ouders zijn op de hoogte van de werkwijzen en bespreken dit thuis met hun kind.
Regionale afspraken besturen Midden-, Oost- en Zuid-Groningen:
1. Alle leerlingen gaan de helft van de tijd naar school. In voorkomende gevallen kan het zijn dat onmogelijkheden ertoe
leiden dat de 50 % niet gehaald wordt. In ieder geval gaan leerlingen niet meer dan 50 % naar school.
2. De inmiddels 'normale' hygiënemaatregelen i.v.m. de coronacrisis worden in acht genomen. Maar we voorzien als
besturen niet in de aanlevering van extra materialen en/of voorzieningen: deze zijn nu vanwege schaarste bedoeld voor
de zorg. Als er geen schaarste meer is, hebben we opnieuw bestuurlijk contact om te bespreken of we over zullen gaan op
het verstrekken van bijvoorbeeld mondkapjes.
3. Ouders kunnen de scholen niet binnengaan. Uitzondering: ouders van leerlingen die voor het eerst op school zijn.
4. We gaan flexibel om met de leerplicht als ouders besluiten hun kind niet naar school te willen sturen vanwege een
verondersteld besmettingsgevaar.

Materialen:
• Op elke school zijn voor medewerkers voldoende desinfecteermiddelen aanwezig. Vanuit het bestuurskantoor wordt dit
verzorgd.
• Leerlingen maken gebruik van de reguliere zeeppompjes.
• Indien dat gewenst wordt door de medewerkers mag de school een aantal mondkapjes aanschaffen voor noodgevallen (in
de EHBO-koffer).
• In de school hangt op één of meerdere plekken de poster Coronamaatregelen. Deze kun je hier downloaden.

Procesbeschrijving/ Werkwijze:
Scholen openen op 11 mei a.d.h.v. de richtlijnen van het RIVM.
OMT: “De verspreiding van COVID- 19 vanuit kinderen lijkt kleiner te zijn dan vanuit volwassenen. De afstandsnorm van 1,5 m
tussen de leerling en leraar wordt zoveel mogelijk gehanteerd. Dit geldt niet voor leerlingen onderling.”
Algemene afspraken Scholengroep Perspectief:
• Leerlingen krijgen voor de helft van de onderwijstijd les (uitgangspunt). Per schoolteam moet worden besproken hoe dit
op een veilige en uitvoerbare manier georganiseerd kan worden. De directeur bepaalt na overleg met het team wie, wat
en wanneer onderwijs krijgt.2 Deze afspraken worden definitief van kracht na overleg met de MR.
• Alle leerlingen van De Baldakijn en Meidoornschool (geldt niet voor VSO) gaan 100% naar school. Het vervoer van deze
leerlingen kan op de reguliere manier worden verzorgd.
• De school organiseert het halen en brengen van leerlingen op een manier waardoor contact tussen volwassenen
onderling zo klein mogelijk is.
• Als er per schooldag een wisseling is van groepen dient er tijdens de wisseling extra schoongemaakt te worden (m.n.
deurklinken en toiletten). Indien van toepassing dan vindt overleg plaats met het bestuursbureau over de inzet en
organisatie daarvan.
• Werknemers behorend tot de risicogroepen (volgens landelijke richtlijnen 3) werken niet met leerlingen. Voor alle andere
medewerkers geldt dat zij hun werk kunnen doen. Een medewerker die meent tot de risicogroep gerekend te moeten
worden (andere klachten, verhoogd risico, situatie privéomgeving) meldt dit bij de directeur. In overleg met het bestuur
wordt een besluit genomen. Hierbij kan de bedrijfsarts ingeschakeld worden om te bepalen of iemand inzetbaar is of niet.
• Medewerkers en leerlingen met klachten blijven thuis totdat zij minimaal 24 uur volledig klachtenvrij zijn of een test
uitwijst dat zij geen COVID- 19 hebben. Ook huisgenoten van mensen met ernstige klachten blijven thuis.
• De volgende richtlijnen m.b.t. de 1,5 m. afstand gelden voor het onderwijs:
Tussen kinderen: 1,5 meter niet nodig
Tussen leerkracht en kind: zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand
Tussen volwassenen: altijd 1,5 meter afstand
• Het lokaal wordt zo ingericht dat het mogelijk is dat de leraar op 1,5 meter van de leerlingen kan blijven. Leerlingen
hoeven niet verspreid in het lokaal zitten.
• Leerlingen helpen elkaar zo veel mogelijk op school (veters strikken, knoop losmaken, troosten, …) zodat de leerkracht de
1,5 m. afstand in acht kan nemen. Ouders houden rekening met kleding die zelfstandig aan- en uitgetrokken worden en
eten en drinken dat gemakkelijk kan worden genuttigd.

• Op basis van beschikbaarheid van medewerkers worden de groepen ingedeeld zodat telkens maximaal de helft van de
leerlingen op school aanwezig is om les te krijgen. Daarnaast kan aan de leerlingen huiswerkopdrachten meegegeven
worden.
• Denk bij de organisatie van de lessen ook aan de inzet van stagiaires, buurtsportcoaches, e.d. Lukt het niet om de
bezetting rond te krijgen dan volgt overleg met het bestuur (overmacht, noodsituatie).
• Houdt overige externen zoveel mogelijk buiten de school. Denk daarbij aan gastdocenten, leerlingenbegeleiders en
andere externe deskundigen.
• Voor iedereen (medewerkers, leerlingen, ouders) blijft de algemene regel van kracht: blijf ook in je eigen tijd zoveel
mogelijk thuis.
• Alle leerlingen en leerkrachten wassen hun handen bij aankomst op school, na een pauze en na elk toiletbezoek. Zie de
poster Coronamaatregelen voor instructies.
• De deuren binnen de school blijven zoveel mogelijk open staan zodat deurklinken en deuren zo min mogelijk aangeraakt
hoeven te worden.
• Alle groepsactiviteiten als vieringen, ouderavonden, schoolreizen, schoolkampen en andere bijeenkomsten gaan tot nader
order niet door.
• Scholen blijven noodopvang bieden op alle dagen van de schoolweek noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale
beroepen totdat er andere bepalingen gaan gelden.
Halen en brengen van leerlingen.
Ouders brengen en halen kinderen tot het schoolterrein. Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school. In alle gevallen
geldt dat ouders niet in de school of op het schoolplein komen met uitzondering van leerlingen in groep 1 en 2. Ouders die
kinderen komen brengen en halen houden daarbij de algemene regel van 1,5 m. afstand in acht.
• Brengen van leerlingen door ouders/ verzorgenden in groep 3 t/m 8:
o De leerlingen die met de auto gebracht worden, stappen op de parkeerplaats uit en wandelen alleen naar het plein
en gaan naar binnen en wassen hun handen.
o De leerlingen die met de fiets komen stappen buiten het schoolplein af en wandelen alleen het schoolplein op. Ze
parkeren hun fiets, gaan naar binnen en wassen hun handen.
o De leerlingen die lopend komen wandelen ook alleen het schoolplein op, gaan naar binnen en wassen hun handen.
• Brengen van leerlingen door ouders/ verzorgenden in groep 1 en 2:
o De leerlingen van groep 1 mogen tot in de hal gebracht worden. De leerlingen gaan zelf de klas in en wassen hun
handen. Alle leerlingen van groep 2 worden tot aan de voordeur gebracht. Houd rekening met kleding die de
leerlingen zelf aan en uit kunnen doen.
• Halen van leerlingen door ouders/ verzorgenden in groep 3 t/m 8:
o De leerlingen die met de auto gehaald worden, worden op de parkeerplaats door hun ouders opgehaald.
o De leerlingen die met de fiets zijn wandelen alleen van het plein en ontmoeten daar hun ouders.
o De leerlingen die lopend naar huis gaan ontmoeten ook hun ouders buiten het plein.
• Halen van leerlingen door ouders/ verzorgenden in groep 1 en 2:
o De leerlingen worden door de leerkracht naar buiten gebracht. Ze wachten daar (benoem plek) tot hun ouders/
verzorgers ze daar ophalen.
Informeren ouders over afspraken, werkwijze en maatregelen
• Verwijs ouders naar deze kwaliteitskaart met bestuursafspraken die op de website staat (bestuur en scholen).
• Informeer ouders over de schoolspecifieke afspraken etc. die gemaakt zijn.
• Informeer ouders over de groepsspecifieke afspraken etc. die gemaakt zijn.
• Wanneer ouders zorgen hebben over de opening van de school en/of hun kind niet naar school wil sturen, dan wordt er
contact opgenomen met het Steunpunt Perspectief voor overleg. Eventueel wordt vervolgens de GGD of CvJGV
ingeschakeld.

Gebruikte literatuur/ achtergrondinformatie:
PO-raad: Handreiking en richtlijnen
Informatie Rijksoverheid betreffende Corona
Richtlijnen RIVM
CNV Nieuwsbrieven
Protocol opstart basisonderwijs (PO-Raad)
Protocol opstart speciaal onderwijs (PO-Raad)
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Deze kwaliteitskaart is gebaseerd op de landelijke bepalingen van 23 april 2020.
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Overwegingen bij en mogelijke oplossingen voor het werken in kleineren groepen:
• Kleine groepen realiseren (maximaal 16 leerlingen).

• Ouders moeten dagelijks niet te vaak op en neer rijden/ fietsen/ lopen om kinderen te halen/brengen. Dat geeft ouders ruimte om hun eigen
werkzaamheden weer op te pakken.
• Overweging onderbouw/bovenbouw afwisselend? Bovenbouw kan grotendeels zelf naar school en huis pendelen. Voor ouders met meer kinderen in de
onderbouw zijn deze dan tegelijk op school. Minder belastend voor ouders / geeft denk ik ook meer rust voor ouders thuis. Jongere kinderen vragen meer
aandacht dan oudere. Die zijn ook meer zelfredzaam.
• Als je niet werkt met een 5 gelijke dagenmodel is dit misschien een reden om hiermee te starten om zoveel mogelijk leerlingen aaneengesloten op te
kunnen vangen:
o De ene groep komt van 08.30 u. en vertrekt om 11. 00 u. De volgende groep komt om 11.15 u. en vertrekt om 14.00 u. Houd, als het even kan, rekening
met halen en brengen van broertjes en zusjes in andere groepen zodat ouders niet extra te hoeven lopen/fietsen/rijden.
o De klassen komen om de dag en splits je (als er te veel leerlingen zijn) over de aanwezige leerkrachten.
• Bij een traditioneel model: De klassen komen om de dag en worden gesplitst (als er te veel leerlingen zijn) over de aanwezige leerkrachten.
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Onder risicogroepen wordt verstaan:
Verhoogde kans op infectie
• Personen die korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied zijn geweest, (huishoud)contacten van een bewezen patiënt.
• Personen ≥ 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico
om anderen te infecteren en er gelden aanvullende preventieve maatregelen (zie Preventieve maatregelen) en een aanvullend testbeleid (zie Indicaties
diagnostiek)
Verhoogde kans op ernstig beloop
Naast ouderen ≥ 70 jaar zijn risicofactoren voor een ernstig beloop mensen ≥ 18 jaar* met:
• chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
• chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn;
• diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
• ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
• verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen,
bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3
maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
• een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3;
• ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
• morbide obesitas (BMI > 40).
Zie voor een nadere specificatie in het kader van beroepsuitoefening de informatie Aandachtspunten rondom inzet kwetsbare medewerkers.
* Voor kinderen < 18 jaar met onderliggend lijden zijn separaat adviezen opgesteld door de NVK; zie voor meer informatie het NVK - Documenten COVID-19 /
NVK: Coronavirus en kinderen en adolescenten met een chronische ziekte. Op basis van gegevens over de leeftijdsspecifieke incidentie, is het risico op COVID19 aanzienlijk lager bij kinderen. Er worden in de gegevens uit China vrijwel geen ernstige uitkomsten gemeld voor personen onder de 19 jaar (China CDC,
Guan).

