PROTOCOL
HEROPENING
VSO

de widdonckschool
Protocol heropening VSO
Basis
Uitgangspunt is: school is 100% open voor 100% van de leerlingen.
Alleen 100% fysieke onderwijstijd is niet gegarandeerd. Dit is ter beoordeling aan
bevoegd gezag en de MR.

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 en) zo goed als mogelijk vorm en inhoud kunnen
geven. Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel als
mogelijk beperken. We streven naar een school als zone ‘veilige zone’ voor leerlingen en
medewerkers.
De invulling is gedaan a.d.h.v.:
• Het RIVM/GGD-advies.
• Protocol opstart VSO.
• Afspraken op bestuursniveau.
• Afspraken op schoolniveau (ouders en leraren).
Dit protocol kan bijgesteld worden als de maatregelen vanuit het RIVM/GGD wijzigen.
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Algemeen
Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s
Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor onderwijssetting.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
• Personeelsleden en leerling houden 1,5 meter afstand van elkaar.
• Leerlingen houden onderling 1,5 meter afstand van elkaar.
• Personeelsleden onderling houden 1,5 meter afstand van elkaar.
• Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben.
Fysiek contact
•
•
•
•
•
•
•

Er worden geen handen geschud.
Bij iedere ingang van de school staat de 1,5 meter regel op een bord/poster.
Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed.
Hoesten/niezen in de ellenboog.
Niet aan je gezicht zitten.
Indien nodig zullen de schoolregels/gedragsregels worden aangepast en
besproken met de leerlingen.
Voor sommige doelgroepen van leerlingen is het noodzakelijk dat er afwijkende
besluiten genomen moeten worden door de school.

Ouders in de school
Ouders begeven zich niet op het schoolplein of in school.
Er is geen fysiek contact tussen ouders en onderwijspersoneel. Het contact vindt digitaal
plaats.
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Aanwezigheid van leerlingen op
school
Focus
We streven ernaar om alle leerlingen tenminste 2 dagen per week naar school te laten
komen. Daarbij hanteren we een splitsing van de reguliere groepsindeling. We bieden
daarmee een solide basis voor alle leerlingen tot het eind van het schooljaar. (mits de
richtlijnen dit blijven toelaten)
De leerkracht zal persoonlijk contact met ouders leggen over welke dagen de leerling op
school aanwezig dient te zijn.
Groepsgrootte
Er is geen algemene norm voor de maximale groepsgrootte. De maximale groepsgrootte
wordt o.a. bepaald door de fysieke mogelijkheden van de onderwijshuisvesting en de
inzetbaarheid van personeel.
Om het aantal bewegingen zoveel mogelijk te beperken wordt er waar mogelijk gebruik
gemaakt van vaste groepssamenstellingen.
Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal. Sommige vakken vereisen een
praktijklokaal waarbij de leerlingen zullen wisselen.
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.
Beschikbaarheid personeel
Als er lesuitval is door ziekte/afwezigheid van de leraar of iemand in zijn gezin, zal er
overgegaan worden tot onderwijs op afstand.
Ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) bij leeractiviteiten
Er is geen ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) mogelijk in de school.
Ondersteuning van leerlingen door (externe)professionals in school
Zorgverlening van leerlingen door ambulante (jeugd) hulp zal, in overleg met de
zorgpartner, 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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Noodopvang
De noodopvang voor leerlingen in kwetsbare posities en voor leerlingen van
ouder(s)/verzorger(s) met cruciale beroepen blijft bestaan. Afstemming tussen
ouders/verzorgers, leerkracht en Commissie van Begeleiding is hierbij van belang. Bij
noodopvang wordt er rekening mee gehouden dat er tussen groepen niet te veel
wisselende samenstellingen worden geformeerd.
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Lesaanbod
Onderwijsaanbod
School heeft overlegt over de nadere praktische en onderwijsinhoudelijke invulling met de
medezeggenschapsraad.
Consequenties voor aanbod
De reguliere onderwijsactiviteiten onder begeleiding van OP/OOP vinden doorgang. Alle
andere activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen komen te
vervallen (bijv. activiteitenweek, diploma-uitreiking; er wordt intern gekeken of we een
andere invulling kunnen geven aan deze activiteiten)
Scholen bepalen zelf de inhoud van het onderwijs dat zij gaan aanbieden, waarbij
geadviseerd wordt het onderwijs te beperken tot de kern van alle vakken.
Voor leerlingen die staatsexamen moeten doen wordt zoveel mogelijk ingezet op een
goede voorbereiding.
Zingen in groepsverband wordt vooralsnog afgeraden: www.rivm.nl/ coronavirus-covid19/vragen-antwoorden
Praktijkvakken/praktische activiteiten
Geadviseerd wordt – met name vanuit uitstroom arbeid/uitstroom (arbeidsmatige)
dagbesteding, en het beroepsgerichte deel van het vmbo –om daar waar mogelijk (en
verantwoord) in te zetten op vakken met een praktisch component die niet goed via
onderwijs op afstand verzorgd kunnen worden.
Voor deze praktische activiteiten geldt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tussen docent en
leerling gehanteerd moet worden. Eventueel moeten de activiteiten aangepast worden.
Specifieke aandacht voor praktische vakken met meer contact:
Ook bij vakken als bewegingsonderwijs, handvaardigheid, techniek
e.d. geldt dat de onderlinge afstand van 1,5 m gehanteerd moet worden en de lessen
eventueel aangepast dienen te worden (zoals bijvoorbeeld visueel gemaakte instructies en
stappenplannen).
Theorievakken
Voor de uitvoering van de theorievakken en lessen gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen
zoals deze worden voorgesteld binnen de richtlijnen voor veiligheid en hygiëne van het
RIVM.
Wij verwachten nog een protocol voor bewegingsonderwijs.
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Consequenties voor stage
Stages van leerlingen buiten de school kunnen alleen doorgang vinden als:
• de richtlijnen van het RIVM en van de sector waarin de stagiair werkzaam is,
worden nageleefd door de stage-organisatie.
• de betreffende stage-locatie in kwestie momenteel open is en de leerling kan
begeleiden.
• de stagiair zonder gebruik te maken van openbaar vervoer op de locatie kan
komen.
Stages van studenten van de leraren- of andere opleidingen in de school kunnen alleen
doorgang vinden als de school kan bezien of én op welke wijze de stagiair verantwoord en
veilig ingezet kan worden.
Consequenties onderwijs op afstand
In veel gevallen kunnen niet alle leerlingen alle dagen op school zijn. De school heeft in
overleg met de medezeggenschapsraad, welke wijze er op dagen dat leerlingen niet op
school zijn invulling wordt gegeven aan hun lesprogramma.
De dagen dat de leerling niet fysiek aanwezig is op school, zal hij/zij ‘onderwijs op afstand’
aangeboden krijgen.
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In en rondom schoolgebouw
Consequenties schoolgebouw en faciliteiten
Werkplekken van leerlingen staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
We zorgen ervoor dat zo min mogelijk spullen uitgedeeld hoeven te worden en dat
leerkrachten zo min mogelijk rond hoeven te lopen tijdens de les.
Ventileren van frisse lucht wordt gedaan middels het openen van de ramen.
Schoolplein
De klassen maken op verschillende tijden gebruik van het schoolplein. Ook op het
schoolplein geldt 1,5 meter afstand.
Looproutes in de school
De school hanteert zoveel mogelijk looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes, zodat
onderling contact beperkt kan worden.
Binnenkomst en looproutes door school
Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten niet op het
schoolplein.
Bij de ingang staat de 1.5 meter regel op een bord/poster.
Er staan meerdere personeelsleden onder aan de trap/op het schoolplein en bij de ingang
om de leerlingstroom te begeleiden en toe te zien dat 1,5 meter afstand in acht wordt
genomen.
Bij aankomst en vertrek staan de deuren open.
Aankomst en vertrek
•
•
•

Leerlingen worden door maximaal 1 volwassenen naar school gebracht of
opgehaald. (Leerlingen die in woongroepen met elkaar/bij elkaar wonen kunnen
worden gezien als één gezin)
De ouder brengt de leerling niet in school. Tevens verzoeken wij hen bij het halen
en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren.
De fietsenstalling en het parkeerterrein van het KEC zijn de aangewezen locaties
om uw zoon/dochter/pupil af te zetten.
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•

•

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.

Pauzebeleid
De kantine blijft gesloten: leerlingen lunchen in het lokaal. Leerlingen kunnen samen met
de mentor buiten pauze houden, rekening houdend met de anderhalve meter maatregel.
Leerlingenvervoer
•

De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor kinderen in het speciaal
onderwijs op de reguliere wijze.
• De gezondheidscheck vormt de basis voor de beslissing om een leerling te
vervoeren. Dit betekend dat de leerlingen met klachten (neusverkouden en/of
hoesten en/of koorts) of leerlingen die gezinscontacten met deze klachten
hebben, niet vervoerd kunnen worden.
We verwachten nog een protocol leerlingenvervoer.
Personeelskamer

In de personeelskamer moet de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijven, zodat
medewerkers er kunnen pauzeren/lunchen.
Verblijf op school
Na schooltijd/briefing gaat iedereen, indien mogelijk, direct naar huis.
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Gezondheid
Uitgangspunt is dat het 1.5 meter afstandscriterium wordt gehanteerd.
Medisch handelen
De medische protocollen die gangbaar zijn binnen de school, blijven gewoon van kracht.
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 vaak moeten ingrijpen bij een leerling, dan kan de school
overwegen om andere maatregelen te nemen ten aanzien van de schoolgang.
Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen
Leerlingen
• Een leerling met klachten die passen bij COVID-19 zoals neusverkoudheid, hoesten
en/of koorts blijft thuis en komt pas weer naar school als hij/zij 24 uur geen
klachten meer heeft.
• Indien een leerling positief is getest: de leerling blijft thuis uitzieken tot minstens 7
dagen na start van de symptomen EN is ministens 24 uur klachtenvrij.
Bij twijfel blijft de leerling thuis!
Huishouden/woongroep
• Indien iemand in het huishouden of woongroep klachten (neusverkoudheid,
hoesten en/of koorts) heeft (gehad), dan blijft de leerling ook thuis. Als iedereen
binnen het huishouden/woongroep minimaal 24 uur klachtenvrij is, mag de
leerling weer naar school.
• Indien iemand in het huishouden/woongroep positief is getest: dan moet de
leerling 14 dagen thuis/op de woongroep blijven (omdat de gezinsleden tot en met
14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). De
leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden/woongroep minimaal
24 uur klachtenvrij is.
Testbeleid leerlingen
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar
huis (of wordt opgehaald door ouders/verzorgers). Ook eventuele broers/zussen
worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis.
• De leerling kan dan ook geen gebruik maken van de noodopvang.
• Er wordt geen gebruik gemaakt van een tempratuurmeting als indicator. Zonder
uitzondering moet een leerling naar huis.
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Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouders/verzorgers in overleg met school).
Leerlingen met gezinsleden die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs (beslissing van ouders/verzorgers in overleg met school).
Thuisblijf regels – gezondheid personeel
Medewerkers
• Medewerkers met klachten die passen bij COVID-19 zoals neusverkoudheid,
hoesten en/of koorts blijven thuis en komt pas weer naar school als hij/zij 24 uur
geen klachten meer heeft.
• Indien een medewerker positief is getest: de medewerker blijft thuis uitzieken tot
minstens 7 dagen na start van symptomen EN is minstens 24 uur klachtenvrij.
Huishouden
• Indien iemand in het huishouden van de medewerker met klachten die passen bij
COVID-19 zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts heeft, blijft de
medewerker thuis en komt pas weer naar school als hij/zij 24 uur geen klachten
meer heeft.
• Indien iemand in het huishouden van een medewerker positief is getest: dan moet
de medewerker 14 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen
na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). De
medewerker kan weer naar school als iedereen in het huishouden minimaal 24 uur
klachtenvrij is.
Bij twijfel blijft de medewerker thuis!
Testbeleid medewerkers
Testen voor medewerkers zijn laagdrempelig beschikbaar. Hier zijn geen kosten aan
verbonden voor de medewerker. De regie van het testbeleid ligt bij de GGD.
•
•
•

Wanneer een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de
medewerker naar huis. Zijn/haar leerlingen zullen dan ook niet vervangen worden
en naar huis gestuurd worden.
Medewerkers met corona gerelateerde klachten worden getest conform het
landelijke testbeleid en blijft thuis tot de uitslag bekend is.
Er wordt geen gebruik gemaakt van een tempratuurmeting als indicator. Zonder
uitzondering moet een medewerker naar huis.

Medewerkers die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van werk op
school (in overleg met de bedrijfsarts of behandelaar en werkgever).
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Medewerkers met gezinsleden die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld
van werk op school (in overleg met de bedrijfsarts of behandelaar en werkgever).
Medewerkers die niet tot de risicogroep behoort, maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat
hierover in gesprek met zijn werkgever.
Medische informatie van de medewerker wordt niet gedeeld met de werkgever of
collega’s.
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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.
Hygiëneregeling leermiddelen
Leerlingen en leerkrachten maken bij binnenkomst hun eigen tafel/werkplek schoon en
herhalen dit bij het verlaten van het leslokaal.
Leermiddelen, devices en werkplekken worden bij gebruik door meerdere leerlingen of
leerkrachten met regelmaat ontsmet.
Schoonmaak
Er is dagelijks intensieve schoonmaak.
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