Coronamaatregelen:

Op ons Kindcentrum gelden een aantal afspraken in de tijden van Corona.
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Ouders blijven buiten de school en het plein. Zij brengen de leerlingen tot de poort
en deze komen zelfstandig binnen. Leerkrachten zijn telefonisch bereikbaar en via de
mail voor mededelingen omtrent de leerling. Een briefje meegeven aan de leerling is
ook een optie.
Er zijn zo min mogelijk contactmomenten tussen mensen.
Ouders lopen niet zomaar de school in, alleen als er een afspraak van tevoren is
gemaakt met de leerkracht, kan de betreffende ouder de school inkomen.
Op school geldt 1 ½ meter afstand tussen collega’s en bezoekers.
Er zijn geen fysieke bijeenkomsten in het schoolgebouw van groepen waarbij we
geen 1 ½ meter afstand kunnen waarborgen.
Er wordt goed geventileerd in de lokalen, door de ramen open te zetten. Het
ventilatiesysteem is onlangs gecontroleerd, de filters zijn hierbij allemaal vernieuwd.
Iedere bezoeker registreert zich als hij het gebouw in komt.
Bij een positieve test op Corona van een huisgenoot, blijven de betrokken leerlingen
thuis en gaan 10 dagen in quarantaine.
Geplande schoolreisjes of schoolkampen kunnen gewoon doorgaan; voor de
begeleidende collega’s en ouders geldt de 1,5 m afstand en het dragen van een
mondkapje tijdens het vervoer van en naar de locatie.
Bij terugkeer van volwassenen (collega’s, ouders) uit een gebied dat als oranje of
rood is aangemerkt, is het zeer dringende advies om 10 dagen in quarantaine te gaan
(dit kunnen we nog niet verplicht stellen); voor de kinderen tot en met 12 jaar geldt
de quarantaine niet, tenzij ze (milde) klachten vertonen.
Leerlingen uit de groepen 1/2 mogen naar school als zij snotteren of verkouden zijn,
deze leeftijdsgroep is een uitzondering op de regels.
In geval van een zieke leerkracht, zorgen wij zo mogelijk voor de eerste 2 dagen
vervanging, daarna gaat het thuisonderwijs weer van kracht. Dit zal zo zijn tot de
leerkracht weer beter is. Het kan ook zijn dat er in deze situatie gewisseld wordt van
leerkrachten voor de groepen.
Er geldt weer leerplicht vanaf 1 8-2020, alle leerlingen zijn verplicht naar school te
komen. Bij ongeoorloofd verzuim zal de leerplichtambtenaar ingeschakeld worden.

Verder zijn de onderstaande algemene regels/richtlijnen rondom de school van kracht, zie
overzicht onder:
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Voorzorgsmaatregelen in onze school
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We kunnen op een goede manier naar school,
als iedereen het volgende doet:
Afstand

Leerlingen en personeel blijven
thuis bij:

1,5 M.

• Neusverkoudheid, hoesten, moeilijk
ademen/benauwdheid, plotseling
verlies van reuk of smaak, of koorts
boven 38°C.
• Blijf ook thuis als een gezinslid
koorts heeft boven 38°C en/of
benauwdheidsklachten.

• Tussen kinderen: 1,5m afstand houden
niet nodig
• Tussen onderwijspersoneel en kind:
preventief zoveel mogelijk 1,5m afstand
(minder afstand levert geen gevaar op, maar
kijk wat er kan).

• Tussen volwassenen: altijd 1,5m afstand.
Was vaker je handen en gebruik
papieren afdroogdoekjes

• 24 uur geen klachten = weer naar
school.

Risicogroepen
Leerlingen en onderwijspersoneel die
tot de risicogroep behoren, of waarvan
gezinsleden tot de risicogroep behoren,
kunnen thuisblijven. Neem hierover
contact op met de schoolleiding en
behandelend arts.

Pauzes worden bij voorkeur
alleen gehouden met de eigen
groep of klas. Na schooltijd gaat
iedereen direct naar huis of de
BSO.

Hoest en nies in de binnenkant
van je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes

Schud geen handen

Meer informatie

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Kijk voor vragen en
het volledige protocol op
weeropschool.nl

