Protocol Heropening scholen - februari 2021
Aanpak CBS Het Mozaïek:
We hebben het servicedocument van het ministerie van OCW, het protocol van de PO-raad en de onderwijsbonden en de
standpunten van het bestuur van Scholengroep Perspectief (zie brief die op 4-2-2021 is verstuurd) als uitgangspunt
genomen.
Er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt met OBS De Hagenhofschool en de organisatie in en rondom het gebouw is op elkaar
afgestemd.
In dit protocol voegen we de al bestaande maatregelen en de nieuwe maatregelen samen. We onderscheiden de volgende
onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.

Algemene coronamaatregelen
Brengen en halen
Organisatie in de klas en in de school
Testen
Wat als de klas in quarantaine moet?

1.Algemene coronamaatregelen
• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus: Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen
in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot
naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. Het bestuur van
Scholengroep Perspectief heeft besloten dat op alle scholen van Scholengroep Perspectief geldt dat kinderen
bij elke vorm van verkoudheidsklachten thuis blijven. Dus ook bij neusverkoudheid! Zie hiervoor bovengenoemde brief van het bestuur. De enige uitzondering hierop is wanneer dit chronisch gerelateerde klachten zijn
(bijv. astma en hooikoorts)
• Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand
• Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook leerlingen hoeven onderling geen
1,5 meter afstand te houden (maar: zie ‘organisatie in de klas’)
• Hygiënemaatregelen en ventilatie: De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk
• De schuifdeuren naar de lokalen staan zoveel mogelijk open, hierdoor wordt het aanraken van deurklinken beperkt
• Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats. Stagiaires, behandelaars voor o.a.
dyslexie, logopedie en medewerkers van het Steunpunt voor basisonderwijs zijn dus welkom. Oudergesprekken
worden uitsluitend telefonisch of online gehouden

•
•

•

Leerkrachten dragen in ons gebouw een mondneusmasker of een face-shield in de centrale ruimtes en de leerpleinen.
Dit is niet verplicht tijdens het lesgeven, tenzij de leerkracht zich daar prettiger bij voelt
Leerlingen van groep 7 en 8 dragen, wanneer zij zich binnen de school voortbewegen en geen afstand kunnen houden
van andere klassen, een mondneusmasker. Het mondneusmasker kan af, wanneer leerlingen een vaste zit- of
staanplaats hebben binnen de school. Leerlingen zorgen zelf voor een gedegen mondneusmasker. Deze moet dagelijks
vervangen of gewassen te worden. Op school zijn, alleen voor noodgevallen, extra mondneusmaskers aanwezig
Jarige leerlingen mogen alleen trakteren op voorverpakte traktaties en deze mogen niet zelf-gemaakt zijn. De
leerlingen nemen de traktaties zelf mee naar binnen of ze worden afgegeven bij de leerkracht die bij het hek staat

2.Brengen en halen
• Ouders mogen niet op het plein komen
Uitzondering: Nieuwe leerlingen mogen op hun ‘wendag’ en op de eerste schooldag door één ouder naar binnen
worden gebracht. Deze ouder moet dan wel een mondneusmasker dragen
• Kinderen worden zoveel mogelijk door één ouder gebracht en gehaald
• Oudere kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school
• Begintijden: Kinderen zijn vanaf 8.15 uur (i.p.v. 8.20 uur) welkom en lopen meteen door naar binnen. De bel gaat
om 8.25 uur, dan moet iedereen aanwezig zijn. De leerlingen komen zo druppelsgewijs binnen, hierdoor is er
voldoende spreiding
• Alle hekken mogen door kinderen als toegang en als uitgang gebruikt worden
• De kinderen van groep 1 en 2 worden door hun ouder tot de hekken gebracht. Bij het hoofdhek staat vanaf 8.15
uur een leerkracht om de kinderen die het spannend vinden, op te vangen
• Eindtijden:
o De leerlingen van groep 1 t/m 5 komen om 13.55 uur naar buiten. Door de verschillende uitgangen is er geen
onderling contact tussen 1/2 en 3/4/5. De leerlingen van groep 1 en 2 worden door hun leerkrachten naar het
hoofdhek gebracht. (De ouders die aan de Acaciahage wonen kunnen uiteraard via dat hek hun kind
verwachten.)
o De leerlingen van groep 6 t/m 8 komen om 14.05 uur naar buiten. Door de verschillende uitgangen is er geen
onderling contact tussen 6 en 7/8.
(De kinderen uit groep 6/7/8 die van de noodopvang van de BSO gebruik maken, mogen om 13.55 naar buiten,
zodat de BSO niet lang hoeft te wachten. Het zal om enkele kinderen gaan.)
•

Haalt u uw kind(eren)? Spreek met uw kind(eren) af waar u na schooltijd staat te wachten

•
•
•

Buiten de hekken houden ouders onderling 1,5 m afstand en dragen bij voorkeur een mondneusmasker. Hier gaan wij
niet op controleren, dat is uw eigen verantwoordelijk.
BSO: de kinderen worden ’s morgens tot het hek gebracht. Om 13.55 uur mogen de BSO-medewerkers wél op het
schoolplein (bij de picknicktafels) wachten
Er mag nog steeds niet geparkeerd worden in de Acaciahage

3.Organisatie in de klas en in de school
Om contacten tussen verschillende groepen leerlingen te beperken, hebben we de volgende maatregelen genomen:
• De leerlingen in groep 4/5/6 werken zoveel mogelijk met vaste tafelgroepjes van maximaal 5 leerlingen
• De leerlingen in groep 7/8 werken zoveel mogelijk met vaste tweetallen
• De leerlingen in groep 1/2/3 mogen zich vrij door elkaar bewegen
• Groeps-doorbrekende activiteiten en lessen (zoals bijvoorbeeld spelling in de bovenbouw), zijn de eerstkomende
weken niet aan de orde. De Pepergroepleerlingen krijgen de komende periode online les. Deze leerlingen ontvangen
hierover nog informatie.
Het werken met vaste groepen betekent niet dat de groepen onderling altijd 1,5 m afstand moeten kunnen houden. Het
betekent dus ook niet dat bij besmetting alleen het ‘vaste groepje’ in quarantaine hoeft. Het betekent wél dat het risico op
onderlinge besmetting wordt beperkt.
Pauzes: Het is in ons gebouw (met twee scholen) onmogelijk om per groep of per bouw apart pauze te houden. Hiervoor zijn
er in het gebouw teveel groepen. We houden de verdeling van de pauzes die we al hadden dus gewoon aan. Wel zullen we
het plein in tweeën delen; iedere school of iedere helft van een school mag op een bepaald deel spelen.
• Kleine pauze:
o gr. 3/4/5: net als anders, maar Hagenhof en Mozaïek hebben ieder de helft van het plein
o gr. 6/7/8: net als anders, maar Hagenhof en Mozaïek hebben ieder de helft van het plein
o gr. 1/2: speelt op een ander moment buiten
Grote pauze:
o gr. 1/2: 11.30-11.50 buiten spelen (samen met Hagenhof 1/2), daarna lunch in de klas
o gr. 3 t/m 8 Hagenhof: 11.55-12.25, waarbij gr. 3/4/5 op de ene helft van het plein speelt en 6/7/8 op de andere
helft
o gr. 3 t/m 8 Mozaïek: 12.30-13.00, waarbij gr. 3/4/5 op de ene helft van het plein speelt en 6/7/8 op de andere
helft
Gym:
De gymlessen komen in ieder geval tot de voorjaarsvakantie te vervallen.

Schoolbibliotheek:
Bibliotheekouders mogen nog niet starten; uitleen wordt door groepsleerkracht verzorgd.
4.Testen
• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD
• Alle nauwe contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd.
Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat. Ouders kunnen dan worden
gevraagd hun kind per direct op te komen halen.
• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact
met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat. Wanneer de test negatief is, mag de leerling of leerkracht
weer naar school. Wanneer de leerling (of leerkracht) niet getest wordt, moet hij of zij nog 5 dagen langer in
quarantaine blijven. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.
• Voor onderwijspersoneel geldt op dit moment al dat zij voorrang krijgen bij het testen. Het is de bedoeling dat
leerkrachten de beschikking krijgen over sneltesten, maar het zal nog een tijdje duren voordat dit ook daadwerkelijk
geregeld is. Er komen geen sneltesten voor kinderen en kinderen worden ook niet op school getest.
• Kinderen die door de GGD worden gezien als ‘nauw contact’ of ‘overig contact’ vanuit bron- en contactonderzoek,
worden geadviseerd om getest te worden.
5.Wat als de klas in quarantaine moet?
• Bij quarantaine wordt zo goed als mogelijk overgegaan op thuisonderwijs.
• De eerste quarantainedag wordt gebruikt voor organisatie van het thuisonderwijs:
o Er wordt een taakbrief gemaakt door de eigen leerkracht
o Materialen worden verzameld (door leerkrachten die wel op school zijn)
o Materialen kunnen worden opgehaald, worden meegegeven aan broers/zussen of worden gebracht
o Chromebooks kunnen alleen worden uitgeleend wanneer ze niet door andere groepen hoeven worden gebruikt
• Vanaf dag twee tot het moment dat de leerkracht weer naar school mag, is thuisonderwijs m.b.v. de leerkracht
mogelijk
• Wanneer de leerkracht na de 5e dag negatief getest is en weer naar school mag, stopt deze vorm van thuisonderwijs.
Leerlingen die dan nog thuis zijn moeten het doen met taakbrieven en instructie van de ouders. Leerlingen kunnen
eventuele vragen wel mailen naar de leerkracht. De leerkracht zal daar op een later tijdstip antwoord op geven.
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