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Protocol ‘Met elkaar naar school’
In dit document beschrijven we hoe wij op de Ichthusschool ons onderwijs organiseren in Coronatijd
vanaf vrijdag 26 november 2021.
Deze aanpak hebben we gebaseerd op het protocol van de PO-Raad en het document “les op
afstand” van november 2021. We volgen in dit protocol de richtlijnen van het RIVM.
De aanscherpingen vanuit de overheid betreffen:
- ouders en externen in de school
- festiviteiten
- afstand tussen leerkrachten
- thuisblijfregels en quarantaineregels

In dit protocol leest u over onze afspraken.
Marisa Raouf-van Nassau
November2021
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Ons onderwijs
Algemene opzet
De volgende regels zijn van toepassing:
1.
Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2.
Ouders komen niet de school binnen. Een uitzondering hierop zijn de ouders met een
afspraak.
3.
Ouders die in de school komen dragen een mondkapje.
4.
Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
5.
De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
6.
Leerlingen maken elke dag hun tafel en chromebook schoon.
7.
We mengen geen groepen
8.
Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
9.
Er worden geen handen geschud.
10.
Hoesten/niezen in de elleboog.
11.
Niet aan je gezicht zitten.

Praktische zaken
Inrichting lokalen
De kinderen krijgen in de klas een plek aangewezen waar ze zitten. Iedere leerkracht maakt een
eigen indeling van het lokaal.
We maken met de klas afspraken over hoe we ons gedragen in de klas en in de school.
We ventileren de lokalen gedurende de gehele dag. Zorg dat u uw kind voldoende warm aankleedt.

Kapstokken
De leerlingen hangen hun eigen jas en tas aan de kapstok bij het klaslokaal.

Groep 1 en 2
De kleutercollega's vragen u:
• Uw kind makkelijke kleding aan te trekken die hij/zij zelfstandig aan- en uit kan trekken en
kan worden 'vastgemaakt' (knopen van broeken, klittenband e.d.);
• Uw kind eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' (geen
lastige bekers, maar pakjes ed., schoongemaakt fruit). Dit is een tijdelijke maatregel en wordt
later weer teruggedraaid i.v.m. schoolafspraken.
• De leerkrachten hebben een “veilige” zone in de groep die duidelijke zichtbaar is voor de
kinderen.

Mengen van groepen
We mengen groepen niet meer. Dat betekent dat we geen groepsdoorbrekende activiteiten doen
waarbij verschillende groepen door elkaar spelen en werken. Denk aan de Caroussel, BOUW!,
spelletjesmiddag etc..
De Plusklas kan blijven doorgaan omdat we de kinderen op ruime afstand van elkaar kunnen
begeleiden.
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Op de gang werken de kinderen aan het tafelgroepje van hun eigen klas.

Externen
Ouders/verzorgers en externen komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan. Externe
professionals die betrokken zijn bij het primaire proces (zoals ambulante begeleiders of stagiaires)
kunnen naar school komen als zij onderwijs geven of daarbij ondersteunen. Na de lessen gaan zij
naar huis en werken verder thuis.

Brengen en halen
Brengen
•
•
•
•
•

We hanteren ’s ochtends een inloop hanteren van 08:20 tot 08:30 uur en ’s middags van
13:05 -13:15 uur;
Ouders blijven buiten. Er staan collega’s klaar om de kinderen op het plein op te vangen en
naar binnen te begeleiden.
De groepen 1 t/m 4 maken gebruik van de onderbouw-/ zij-ingang;
De groepen 5 t/m 8 maken gebruik van de hoofdingang;
Als u de kinderen heeft afgezet, vertrek dan weer gelijk, dat voorkomt clustering rond de
school.

Ophalen
•

•
•
•

De leerkrachten van groep 1 tot en met 3 zullen om 12:00/12:15 uur en 15:15 uur naar
buiten lopen en met de kinderen op een vaste plek op het schoolplein staan waar u uw kind
kan ophalen.
Er wordt door ouders en leerlingen gewacht op voldoende afstand van elkaar. De 1.5 meter
geldt nog steeds.
Ouders van de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 blijven aan de overkant van de sloot staan
met ruime afstand van elkaar.
Gaat uw kind(eren) naar de BSO, geef dit dan door aan de school.

Communicatie
Omdat ouders niet de school in komen, vragen wij u om bijzonderheden te melden via het
ouderportaal of de mail van de leerkracht.
Absenties: deze kunt u telefonisch melden tussen 08.00 uur en 08.15 uur, via het ouderportaal of via
de mail van de leerkracht. Als er bijzonderheden zijn, neemt de school contact met u op.
Wij blijven met u communiceren via de mail en via het ouderportaal.

Oudergesprekken
Oudergesprekken zullen zo veel mogelijk digitaal plaatsvinden. Bij uitzondering kunnen de
gesprekken na schooltijd in de school plaatsvinden met het strikt toepassen van triage en de 1,5 m
afstand en we passen strikt de hygiënevoorschriften toe. Bij binnenkomst van de school gebruikt u
de wasgel om uw handen te desinfecteren. We vragen ouders een mondkapje te dragen in de school
totdat we in de ruimte zijn waar het gesprek plaatsvindt.
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Festiviteiten en bijeenkomsten
Groepsactiviteiten zoals vieringen, sportdagen en musicals kunnen alleen georganiseerd worden in
de school, zonder aanwezigheid van ouders/verzorgers en externen. We zullen per keer bekijken
tijdens de organisatie hoe we de veiligheid tijdens festiviteiten kunnen waarborgen. Het kan dus zijn
dat we vanwege de veiligheid festiviteiten of bijeenkomsten niet door kunnen laten gaan of dat de
geplande festiviteit of bijeenkomst anders verloopt dan u van ons gewend bent.

Traktaties
•

Er mag alleen getrakteerd worden op kant en klaar gekochte, verpakte etenswaren. Ook fruit
hoort hierbij. Deze mogen niet door ouders thuis zijn ingepakt i.v.m. de hygiëne en veiligheid

Gezondheidheidsregels
Als eerste geldt: wie ziek is blijft thuis en laat zich testen. Als wij constateren dat kinderen een flinke
verkoudheid hebben (hoesten, verkouden, keelpijn) hebben, zullen we u vragen uw kind direct op te
komen halen. Zie de Beslisboom van november. Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen en
andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.

Afstand houden
We volgen de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent:
• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
• We schudden geen handen.

Handen wassen
De kinderen wassen bij binnenkomst in de klas altijd hun handen. ’s Morgens als ze arriveren, na de
pauze en voor er iets wordt gegeten. De school zorgt voor zeep of wasgel en papieren doekjes.
De leerling tafels zullen worden gereinigd aan het einde van de dag en de chromebooks na ieder
gebruik. Kleuters wassen hun handen voordat ze gaan spelen omdat het niet mogelijk is al het
spelmateriaal elke dag, na gebruik grondig te reinigen. Waar dat wel mogelijk is, zullen we dat doen,
denk bijvoorbeeld aan de karren waarmee wordt buiten gespeeld.
Leerkrachten bespreken regelmatig met leerlingen dat ze moeten hoesten/niezen in hun elleboog.

Toilet gebruik
•
•

Iedere groep heeft een eigen wc
Er mag 1 kind per groep per keer naar het toilet; 1 leerling per klas

Ziekte
Zieke leerlingen
Wie ziek is blijft thuis en laat zich testen. Broertjes en zusjes blijven ook thuis tot de testuitslag
belend is. Bij twijfel blijf je thuis. Zie de beslisboom (BOINK). Informeer bij de directie van de school.
- Zodra uw zoon/dochter flinke griepverschijnselen heeft (hoesten, keelpijn, verkouden en/of
koorts) dan meldt u uw kind ziek bij de directie.
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Wanneer uw kind gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19 zal de
leerkracht u bellen. Uw zoon of dochter gaat dan z.s.m. naar huis.
Indien de leerling zich niet laat testen dien hij/zij 24 uur klachtenvrij te zijn alvorens weer
naar school te mogen.
Broertjes en zusjes blijven ook thuis, totdat de uitslag bekend is.
Bij aanhoudende milde klachten mag uw kind na 7 dagen weer naar school.

Testen
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en
keelpijn),
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van
hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven
thuis totdat de uitslag bekend is.
LET OP:
- Is uw kind getest? Dan blijft het thuis totdat de uitslag bekend is.
- Zelftesten mogen enkel gebruikt worden indien er GEEN klachten zijn.
Is uw kind of bent u zelf in contact geweest met iemand met corona, dan vragen wij u dit te
melden op school.

Thuis blijven
Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van klachten
gedurende de dag en laat je testen. Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen en andere
aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.
• Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. Huisgenoten van een persoon met
coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te blijven. Dit geldt voor
zowel kinderen als volwassenen.
• Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, moeten alle
huisgenoten thuisblijven.
• Indien een van de gezinsleden getest wordt op corona dient u uw kind thuis te houden tot de
testuitslag bekend is. Is de testuitslag negatief dan kunt uw kind, mits deze geen griep
klachten heeft, weer naar school. U dient te melden als uw kind thuisblijft i.v.m. een
coronatest in uw gezin.

Quarantaine
Quarantaine In de volgende situaties blijft eenieder thuis:
Bij klachten die passen bij corona;
Als je positief getest bent op corona;
Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest
bij de GGD;
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Als iemand in je huishouden coronaklachten heeft en koorts/benauwdheid en deze in
afwachting is van de testuitslag. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen en ongeacht
of zij immuun of niet-immuun zijn.
Als iemand in je huishouden positief is getest op corona, of als je in nauw contact geweest
bent met een besmette persoon in de privésfeer (bijvoorbeeld als kinderen bij een besmette
leerling thuis hebben gespeeld of gelogeerd). Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen
en ongeacht of zij immuun of niet-immuun zijn.
Als je terugkomt uit een zeer hoogrisicogebied;
Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app
Indien 3 leerlingen positief zijn getest dan gaat de klas vanaf die dag in quarantaine. U dient
uw kind dan thuis op te vangen. Er is geen noodopvang op school op deze dag. Vanaf de dag
erna gaan de online lessen van start.
De school gaat in overleg met de GGD hoe de quarantaine er precies uit dient te zien. U wordt daar
dan t.z.t. over geïnformeerd.

Meer informatie over thuisquarantaine vindt u hier:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine

Onderwijs op afstand
In de quarantaineperiode gaat de leerkracht over op afstandsonderwijs.

Vragen
•
•
•
•

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, zich zorgen maakt of op een andere manier hulp
nodig heeft, neem dan contact op met de school of de GGD Hollands Midden.
Directie: directie@ichthusbos.nl
Intern begeleider: qschoute@spco-lev.nl
GGD: 085-0782874
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Bijlage: De Beslisboom
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