Protocol Corona na de zomervakantie
Aanpak CBS Het Mozaïek:
We hebben de richtlijnen die opgesteld zijn door het RIVM en het protocol ‘Volledig openen basisonderwijs’ als leidraad genomen.
Er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt met OBS Hagenhofschool waarbij de organisatie in en rondom het gebouw op elkaar is afgestemd.

Algemene afspraken
Groepen:
In principe komen alle kinderen elke dag volledig naar school. Dit betekent dat er GEEN THUISPROGRAMMA gemaakt wordt, immers de school is in zijn
geheel geopend voor alle kinderen.
Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden, tussen personeel en leerlingen daar waar mogelijk 1,5 meter afstand bewaren en
tussen personeelsleden onderling wel. Leerkrachten hoeven geen 1,5 meter afstand tot de kinderen te houden, maar kunnen daar wel voor kiezen.
Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies,
deze worden bij zowel Het Mozaïek als Hagenhofschool indien mogelijk op aangepaste wijze vormgegeven. Wij houden u, indien nodig, op de hoogte via de
mail of Nieuwsbrief.

Schooltijden: 8:25 – 14:00 uur
We hanteren de gewone schooltijden.
De pauzes worden als volgt vormgegeven:
Pauzes:
 De kinderen van groep 1 en 2 blijven tijdens de kleine pauze binnen. Zij spelen op een ander moment buiten.
 Groep 3/4/5 heeft om 10.00 uur pauze, groep 6/7/8 om 10.20 uur
 Groep 1 t/m 8 heeft ‘grote’ pauze van 12:30 tot 13.00, na lunch in de klas (zoals in het gewone rooster)
 Let op: gebruik van een theedoek als placemat tijdens de lunch is verplicht!

Trakteren:
Jarige leerlingen mogen trakteren, maar alléén op voorverpakte etenswaren of een leuk cadeautje. Dus niet op zelfgemaakte dingen!
De leerlingen nemen de traktaties zelf mee naar binnen of ze worden bij de deur afgegeven aan juf Margreet of juf Hanneke.

Halen en brengen:
Ouders mogen niet op het plein of in de school (uitzonderingen hieronder). Probeer zoveel mogelijk lopend of per fiets te komen. Kinderen worden, indien
nodig, door 1 ouder naar school gebracht. Daar waar het kan, komen kinderen zelfstandig.
Dit heeft gevolgen voor het brengen en halen van de kinderen.
Groep 3 t/m 8:
 bij het hek rondom het plein afgezet en opgehaald (ouders komen niet op het plein!)
 vanaf 8.20 uur welkom op school
 fietsers: via hoofdhek naar fietsenstalling gr. 1 t/m 5, via zijhek of via extra ingang fietsenstalling naar stalling gr. 6/7/8
 blijven niet op het plein, maar lopen meteen rustig door naar hun klaslokaal
 worden door leerkrachten opgevangen bij voor/zijdeur en op hun leerplein
 looproute voor iedereen: hoofdhek in, zijhek (waterkant) uit (Looproute is op het plein aangebracht)
 kinderen die aan de Acaciahage wonen of lopend vanaf de kiss-and-ride aan de Abelenhage komen, mogen ook het zijhek aan de Acaciahage
nemen. Er mag NIET geparkeerd worden aan de Acaciahage!
Groep 1 en 2:
 worden (vanaf 8.20 uur) door max. 1 ouder gebracht of komen zelfstandig het plein op
 mogen tot hoofdingang gebracht worden
 looproute voor iedereen: hoofdhek in, zijhek (waterkant) uit (Looproute is op het plein aangebracht)
 bij het brengen worden de leerlingen bij de voordeur opgevangen door een leerkracht
 bij ophalen mogen de ouders van groep 1 en 2 op de gele cirkel en op het gras bij de picknicktafels staan wachten (dus niet bij de boom en niet op
het plein!) de kinderen komen vanzelf naar u wandelen, blijf dus staan waar u staat s.v.p. (tip: ga op een vast plek staan, dan weet uw kind waar
hij/zij moet zoeken)
 Enige uitzondering: kinderen die een wendag hebben of hun eerste officiële schooldag, mogen wél door max. 1 ouder naar binnen worden gebracht.
Het aantal wendagen wordt in deze periode bovendien teruggebracht naar één dag.

BSO’s:
Sommige kinderen worden na schooltijd opgehaald door een BSO. Nieuw BSO-meetingpoint: bij de grote boom vlak voor school. Alle BSO’s zijn inmiddels
op de hoogte.
 looproute voor iedereen: hoofdhek in, zijhek (waterkant) uit (Looproute is op het plein aangebracht)
TIP: licht opa’s/oma’s/ooms/tantes of wie ook uw kind ophaalt even in over bovenstaande, zodat ze weten wat de regels en routes rondom school zijn.
Hygiëne/schoonmaak:
 De deuren in school staan allemaal zo veel mogelijk open
 In alle groepen is ook voor de kinderen desinfecteermiddel aanwezig waarmee handen moeten worden gewassen bij binnenkomst, voor (fruit) eten,
bij het naar buiten gaan en na het buitenspelen
 Na wc-gebruik worden de handen gewoon met zeep gewassen bij de wc’s
 Na schooltijd wordt alles extra goed schoon gemaakt / gedesinfecteerd door het schoonmaakbedrijf
 Onder schooltijd is extra schoonmaak door de conciërge-ploeg (denk aan trapleuningen, deurklinken, toiletten)
 Er hangen in en buiten de school posters met de Corona-regels; deze worden besproken met de leerlingen en zijn leidend voor de ouders
 De richtlijnen m.b.t. tot de 1,5 m afstand, worden gevolgd zoals beschreven in de richtlijnen
 In het leerkrachten toilet worden hygiëne doekjes gelegd zodat je het toilet, de kraan en deurkruk kunt reinigen na elk gebruik (doe dit zelf s.v.p.)
Doekjes in afvalbak! Kinderen mogen niet in het leerkrachten toilet.
Onderwijsaanbod:
 Accent op welbevinden, lezen, taal, spelling en rekenen, maar daarnaast ook aanbod van overige vakken.
 In kaart brengen wat de behoeften van de kinderen zijn op het gebied van zowel cognitieve vakken als soc.-emotionele ondersteuning.
 Gym mag weer in de gymzaal, daar waar het weer het toelaat evt. buiten activiteiten.
 Bij afwezigheid van personeel, worden deze (indien mogelijk) vervangen. Hiervoor hanteren we ons vervangingsprotocol.
Externe partijen:
 Externe partijen als logopedie, GGD, dyslexie-specialisten e.d. zijn weer welkom, ze zorgen voor eigen beschermende middelen en werken in een
aparte ruimte waar 1,5 m gehanteerd kan worden.
 Ouderhulp, gastdocenten (muziekdocent e.d.) zijn (na triage) welkom.
 Stagiaires zijn welkom, wanneer zij van hun eigen opleiding toestemming of nadrukkelijk verzoek hebben gekregen.
Algemeen:

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:
• Een leerling/personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten1 blijft thuis:
 Neusverkoudheid
 Keelpijn
 Hoesten
 Moeilijk ademen/benauwdheid
 Tijdelijk minder ruiken en proeven
 Koorts boven 38 °C
• Wanneer een leerling/ personeelslid positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling/personeelslid
mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven:
https://lci.rivm.nl/leefregels
• Als iemand in het huishouden van de leerling/personeelslid koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling/personeelslid
ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling/personeelslid weer naar school en de opvang.
• Als iemand in het huishouden van de leerling/ personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling/ personeelslid
wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie:
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
 Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD. Wij kunnen dan
besluiten (een deel van) de school te sluiten.
1.

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent,
houdt het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

