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de widdonckschool
Protocol heropening SO
Basis
100% van de leerlingen, 100% van de tijd fysiek onderwijs.

Doel
Dit protocol heeft in eerste instantie het doel om als richtlijn te dienen voor de wijze
waarop wij de school kunnen heropenen, zodat wij onze onderwijstaak (sociaalemotioneel, cognitief en vakinhoudelijk) zo goed mogelijk vorm en inhoud kunnen geven.
Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel mogelijk
beperken. We streven naar een school als ‘veilige zone’ voor leerlingen en medewerkers.
De invulling is gedaan a.d.h.v.:
• Het RIVM/GGD-advies.
• Protocol opstart SBO/SO
• Afspraken op bestuursniveau.
• Afspraken op schoolniveau (ouders en leraren).
• In samenspraak met de MR.
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Algemeen
Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s
Richtlijnen RIVM zijn het uitgangspunt, aangepast voor onderwijssetting.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
• Tussen leerlingen hoeft geen anderhalve meter afstand bewaard te worden.
• Tussen personeelsleden en leerling moet waar mogelijk anderhalve meter afstand
bewaard worden.
• Tussen personeelsleden onderling moet altijd anderhalve meter afstand bewaard
worden.
• Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan één ziektegeval (corona)
hebben.
Fysiek contact
•
•
•
•
•
•

Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.
Er is geen fysiek contact tussen ouders en onderwijspersoneel. Het contact vindt
digitaal plaats.
Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed.
Er worden geen handen geschud.
Hoesten/niezen in de ellenboog.
Niet aan je gezicht zitten.

Ouders in de school
Ouders begeven zich niet op het schoolplein of in school. We hebben voor ouders de
volgende zones ingesteld:
- Per fiets of te voet: stoep aan zijde Beatrixlaan
- Per auto: parkeerplaats ingang Julianalaan
Groepsactiviteiten
Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door tot in ieder
geval 1 juni 2020.
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Aanwezigheid van leerlingen op
school
Hoeveel dagen/uren naar school?
We streven ernaar om alle leerlingen tenminste 5 dagen per week naar school te laten
komen. Daarbij hanteren we de reguliere groepsindeling. We bieden daarmee een solide
basis voor alle leerlingen tot het eind van het schooljaar (mits de richtlijnen dit blijven
toelaten).
Onderwijs op afstand
Als leerlingen, vanwege ziekte of ziekte in het gezin niet volledig naar school toekomen, zal
er sprake zijn van ‘Onderwijs op afstand’. Dit is per leerling maatwerk.
Als er lesuitval is door ziekte/afwezigheid van de leraar, blijven de leerlingen van
desbetreffende klas thuis en zal er waar mogelijk overgegaan worden tot onderwijs op
afstand.
Schooltijden
Wij hanteren de reguliere schooltijden.
Deze zijn terug te vinden in de schoolgids en op de website.
Pauze(tijden)
Wij hanteren de reguliere pauzetijden.
Tevens verzoeken wij ouders om eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan
worden genuttigd (geen lastige bekers, maar pakjes ed.; schoongemaakt fruit)
Jassen en tassen
Jassen en tassen worden bij de kapstokken in het domein bewaard.
Ondersteuning van leerlingen door externe professionals in de school
Zorgverlening van leerlingen door ambulante (jeugd) hulp zal, in overleg met de
zorgpartner, daar waar mogelijk weer worden opgestart. Mocht dit gevolgen hebben voor
uw zoon/dochter, zal school en/of zorgpartner met ouders/verzorgers contact opnemen.
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Lesaanbod
Onderwijsinhoud
Het uitgangspunt moet de pedagogische aanpak zijn. Leerlingen gaan dan wel naar school,
maar de situatie is niet zoals deze was. Dit zal vragen oproepen en wellicht ook tot
onzekerheid bij leerlingen. De pedagogische prioriteit is groot. De leerlingen en leraren
moeten het openen van de school als positief kunnen ervaren. Alle maatregelen die
worden getroffen worden uitgelegd en voorgedaan. Leerlingen krijgen ook de ruimte om
hun verhaal te doen over de periode dat de school dicht was.
Een deel van de leerlingen kan in enige mate een achterstand hebben opgelopen. Voor
vrijwel iedereen heeft de huidige situatie dus gevolgen voor het onderwijsprogramma na
de crisis.
We bieden in de periode tot de zomervakantie zoveel mogelijk het reguliere programma
aan, waarbij de basisvakken (technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen) de
meeste aandacht krijgen. Tevens zullen wij intensief werken aan de leerlijnen sociaal
gedrag en leren denken en leren.
Sport- spelmomenten
•
•
•
•

We verzoeken ouders hun zoon/dochter kleding aan te trekken die zelfstandig
aan- en uitgetrokken kan worden en kan worden vastgemaakt.
We doen sporten en spellen waarbij het fysiek contact minimaal is (bv geen judo,
maar wel voettrefbal).
Voor en na het spelmoment wassen we allemaal onze handen volgens richtlijn.
De gymlessen vinden plaats in de gymzaal.
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In en rondom schoolgebouw
Looproutes in de school
De school hanteert zoveel mogelijk looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes zodat
onderling contact beperkt kan worden. Dit betekent dat de leerlingen van het SO via de
reguliere ingang naar binnen komen (rechter buitentrap bij hoofdingang) en aan de zijkant
van het gebouw naar buiten komen.
Spel en buitenspelen
Klassen maken gescheiden van andere klassen gebruik van het schoolplein. Het schoolplein
wordt verdeeld in 3 delen:
- Fietsen op het eerste gedeelte van het schoolplein (tot aan de dikke boom)
- Balspellen op het 2e gedeelte
- Nieuw speelpark.
Er zal een schema gemaakt worden waarbij er gerouleerd wordt.
Halen/brengen
•
•
•

•
•
•
•

Leerlingen worden door maximaal 1 volwassenen naar school gebracht of
opgehaald.
De ouder brengt de leerling niet in school en blijft niet bij het raam staan om te
zwaaien. Tevens verzoeken wij hen bij het halen en brengen de onderlinge afstand
van 1.5 meter te respecteren.
We verwachten de leerlingen niet eerder op het schoolplein dan 08.20 uur. De
schooldeur zal vanaf 08.20 uur geopend worden, zodat de leerlingen direct naar
hun eigen klas kunnen gaan. Mocht u of de taxi eerder aanwezig zijn, dan
verzoeken wij in de auto/taxi te blijven wachten tot de schooldeur open gaat.
Aan het eind van de lesdag worden leerlingen groepsgewijs naar buiten gebracht.
De leerkrachten lopen mee naar buiten.
Leerlingen die niet meteen worden opgehaald, blijven bij hun juf of meester in het
aangewezen vak/gebied staan wachten.
De ouders die hun kind met de fiets op komen halen wachten op de stoep van de
Beatrixlaan. De leerlingen die met de fiets komen, pakken zelf hun fiets en gaan
zelf naar hun ouders.
Ouders die met de auto komen, parkeren op de parkeerplaats en wachten bij hun
eigen auto. Een leerkracht/stagiaire loopt met de leerlingen naar de parkeerplaats
en zorgt dat de leerlingen veilig naar hun ouders lopen.
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Leerlingenvervoer
•
•

De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor kinderen in het speciaal
onderwijs op de reguliere wijze.
Er is hierbij geen afstandscriterium voor leerlingenvervoer in het speciaal
onderwijs.
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Gezondheid
Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zo veel als
mogelijk uit de weg worden gegaan. Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact
met de leerlingen en dienen onderling de 1,5 meter afstand te houden.
Medisch handelen
Wanneer leerlingen gedrag vertonen waarbij zij een gevaar voor zichzelf en anderen
vormen, en daardoor fysiek begrensd dienen te worden, staat de veiligheid voorop.
Wanneer medewerkers moeten ingrijpen bij een leerling, zal de schoolgang per direct
beëindigd worden. Schoolgang kan weer hervat worden zodra de veiligheid gegarandeerd
kan worden.
Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen
Met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten leerlingen thuisblijven totdat ze
minimaal 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of meerdere gezinsleden klachten (koorts en/of
benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in
huis minimaal 24 uur lang vrij is van klachten (neusverkoudheid, niezen, keelpijn, lichte
hoest, koorts of benauwdheid). In dat geval mogen kinderen met klachten niet naar school
komen. Mocht de leerling klachten gedurende de schooldag ontwikkelen, dan wordt er
contact opgenomen met ouder/verzorger om de leerling direct op te halen.
Thuisblijf regels – gezondheid personeel
Personeelsleden met symptomen (neusverkoudheid, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts
of benauwdheid) moeten thuisblijven totdat ze minimaal 24 uur klachtenvrij zijn.
Personeelsleden die in de risicogroep vallen of gezinsleden hebben die in de risicogroep
vallen, kunnen worden vrijgesteld van werkzaamheden op school.
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Hygiënemaatregelen
De school draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel
mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:
• Desinfecterende handgel
• Zeeppompje
• Papieren handdoekjes
• Oppervlaktesprays
Handen wassen, hoesten of niezen
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te
voorkomen. Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 45-60 seconden. De leraren
en leerlingen wassen op regelmatige basis de handen. De leerlingen drogen hun handen af
met papieren wegwerpdoekjes.
We hanteren vaste momenten voor handen wassen:
- Telkens bij binnenkomst bij desinfectiezuil (ook na pauzes)
- Voor eet- en drinkmomenten, desgewenst ook daarna.
- Voor en na de gymles
- Na toiletbezoek
Hygiëneregeling leermiddelen
Leermiddelen, speelgoed, -materialen, devices en werkplekken worden bij gebruik door
meerdere leerlingen of leerkrachten met regelmaat ontsmet.
Schoonmaak
Er is dagelijks intensieve schoonmaak.
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