Coronarichtlijnen
Informatie voor ouders
Versie 02-2021

Inhoud
Inhoud ..................................................................................................................................................................... 1
Algemene richtlijnen ............................................................................................................................................... 2
De belangrijkste (basis)regels: ............................................................................................................................ 2
Extra regels speciaal voor ouders........................................................................................................................ 2
Overige regels ..................................................................................................................................................... 2
Beslisboom 0 jaar t/m groep 8 ................................................................................................................................ 3
Organisatie brengen/ halen .................................................................................................................................... 4
De plattegrond .................................................................................................................................................... 4
Brengen ............................................................................................................................................................... 5
Halen ................................................................................................................................................................... 5
Brengen/ halen vanuit de VSO / BSO (alleen noodopvang) ................................................................................ 5
Hygiëne ................................................................................................................................................................... 5
Corona bij een leerling of teamlid ........................................................................................................................... 6
Op school en in de klas............................................................................................................................................ 6
Onderwijs op afstand (als de hele klas thuis zit) ..................................................................................................... 7
Groep 1/2 ............................................................................................................................................................ 7
Groep 3................................................................................................................................................................ 7
Groep 4................................................................................................................................................................ 7
Groep 5, 6, 7 en 8 ............................................................................................................................................... 7
Stappenplan als teamleden met klachten thuis moeten blijven ............................................................................. 8
Jouw kind in quarantaine ........................................................................................................................................ 8
Groep 1/2 ............................................................................................................................................................ 8
Groep 3 en 4 ........................................................................................................................................................ 8
Groep 5, 6, 7 en 8 ................................................................................................................................................ 8
Oudergesprekken .................................................................................................................................................... 8
Hoe handelen wij bij activiteiten buiten de deur? .................................................................................................. 9
Communicatie ......................................................................................................................................................... 9

1

Coronarichtlijnen
Informatie voor ouders
Versie 02-2021

Algemene richtlijnen
De belangrijkste (basis)regels:












We blijven ons houden aan de richtlijnen van het RIVM: Bij verkoudheid, hoesten en/of koorts blijf je
thuis. Bij verkoudheid, hoesten én koorts blijft het hele gezin thuis. Laat je testen bij klachten.
Kinderen die alleen een neusverkoudheid hebben zonder koorts mogen naar school.
Geef het zo snel mogelijk bij de directeur aan als er COVID-19 is geconstateerd in uw gezin of bij
nauwe contacten (thijs.vanmoorsel@eenbes.nl ).
Als het duidelijk is dat het gaat om hooikoortsklachten, dan wordt dit gecommuniceerd met de
leerkrachten en dan mag het kind naar school.
Als een leerling ziek wordt of verschijnselen krijgt waarbij je volgens de RIVM thuis moet blijven, wordt
het kind direct door een ouder/verzorger opgehaald.
Alle volwassenen (ouders en personeel) blijven op 1,5m van elkaar.
De kinderen wassen regelmatig hun handen. In ieder geval als ze op school aankomen, voordat ze hun
fruit en lunch gaan eten en na het buitenspelen.
Huisgenoten (kinderen en volwassenen) van een persoon met bewezen COVID-19 gaan in
quarantaine, ongeacht de leeftijd. De duur van de quarantaine wordt met de GGD afgestemd.
Volwassenen en kinderen die geen huisgenoot, maar wel een nauw contact zijn van een persoon die
positief is getest op corona, blijven ook thuis.
Volwassenen en kinderen die in landen zijn geweest met een verhoogd risico, oftewel landen die het
label oranje of rood hebben, worden verplicht om na aankomst in Nederland in quarantaine te gaan.

De beslisboom op de volgende pagina kan helpend zijn om de juiste keuzes te maken.
Extra regels speciaal voor ouders




Wanneer u toch in de school bent (op afspraak) verzoeken wij u om een mondkapje te dragen binnen
ons gebouw.
Op het moment dat u het gebouw inkomt registreert u zich voor een eventueel bron- en
contactonderzoek.
Het organiseren van fysieke vieringen en bijeenkomsten buiten de lestijden doen we niet. Onder
lestijd zijn we hierin terughoudend. Dit omdat we al snel met veel personen tegelijk in een ruimte zijn.
Dat betekent dat de open podia in de oorspronkelijke vorm komen te vervallen.

Overige regels





Medewerkers proberen fysiek contact met de kinderen te vermijden.
De kinderen kunnen gebruik maken van de koelkast om hun drinken in te zetten. Het drinken wordt in
een bak bij de klas verzameld en daarna in de koelkast geplaatst.
Na eetmomenten desinfecteren we de tafels waaraan gegeten is.
Trakteren bij een verjaardag mag. Wel in een gesloten verpakking (voorverpakt).
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Beslisboom 0 jaar t/m groep 8
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Organisatie brengen/ halen
De plattegrond
Op de plattegrond kunt u zien waar u uw kind kunt komen brengen en halen. Bij sommige groepen is dat bij de
nooduitgang aan de achterzijde van het gebouw (zie blauwe pijl). Dit doen we om zoveel mogelijk mensen te
spreiden. Ouders/verzorgers mogen niet mee naar binnen!
Locatie van brengen/halen per groep:
Groep 1/2a:

ingang lokaal 1/2a

Groep 1/2b:

ingang lokaal 1/2b

Groep 1/2c:

ingang lokaal 1/2c

Groep 3:

nooduitgang groep 3

Groep 4:

hoofdingang nieuwbouw

Groep 5:

hoofdingang nieuwbouw

Groep 6:

achteringang (poort) nieuwbouw

Groepen 7:

nooduitgang groep 7

Groepen 8:

ingang groep 8 (of als ze met de fiets zijn via de nooduitgang)
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Brengen










Om zoveel mogelijk te spreiden, hebben we besloten om bij het brengen een inloop te organiseren.
U kunt uw kind(eren) brengen tussen 08.20u en 08.30u.
We willen u vragen om zoveel mogelijk lopend te komen.
Mocht uw kind toch op de fiets komen? Zet de fiets dan in het fietsenrek zoals op de plattegrond
aangegeven.
We hebben vaste looproutes: De hoofdingang kan gebruikt worden als ingang en als uitgang. Verplaats
u wel in de aangegeven loopvakken. Het kleine poortje is alleen een uitgang (géén ingang).
De ouders/verzorgers van groep 1 t/m 3 mogen, op 1,5m van elkaar, de kinderen brengen naar de
aangegeven deur -> Zoen & Zoef.
De kinderen van groep 4 en 5 die alleen naar school mogen komen, komen alleen. Ouders/verzorgers
die ze graag willen brengen mogen de kinderen afzetten bij de hoofdingang van de nieuwbouw ->
Zoen & Zoef.
Er mag maar 1 volwassene mee om de kinderen naar school te brengen.
De kinderen van groep 6 t/m 8 komen alleen naar school (tenzij ze zo ver van school wonen, dat het
onveilig is om alleen te komen).

Halen





Er mag maar 1 volwassene mee om de kinderen op te halen.
Kom niet te vroeg, net op tijd is in dit geval goed.
Op het schoolplein en daar omheen staan stippen die 1,5m uit elkaar staan. Wacht u alstublieft op de
stippen als u uw kind(eren) komt halen.
Als u kinderen heeft in meerdere groepen, begin dan bij uw jongste kind en houd daarna de looproute
aan.

Op het schoolplein hanteren wij geen mondkapjesbeleid voor ouders. Omdat we de ouders/verzorgers heel
goed kunnen spreiden vinden we dit niet nodig.
Brengen/ halen vanuit de VSO / BSO (alleen noodopvang)
Brengen: Tijdens de inloop worden de kinderen vanuit de VSO naar hun deur
gebracht.
Halen: De kinderen van de BSO worden 5 minuten voordat de school uit is
opgehaald door de Kinderopvang van Kids Society Erica of Korein.

Hygiëne


Alle medewerkers en kinderen wassen hun handen met water en vloeibare zeep, als:
o

Ze het gebouw binnenkomen, ook bv. na een pauze buiten (wilt u ze dit voordat ze naar
binnenstappen nog eens influisteren?),

o

Ze naar een andere ruimte gaan om daar te werken,

o

Ze bij voeding of drinken van kinderen helpen,

o

Ze zelf een lunch gaan gebruiken of gebruikt hebben,

o

Of na het toiletgebruik.
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Handgrepen, drukknoppen, kranen, leuningen, pc-toetsenborden, werktafels, leermiddelen etc.
worden vaak gereinigd.



Er worden zoveel mogelijk papieren wegwerpmaterialen gebruikt.



Er wordt geen speelgoed van of naar huis meegenomen.



Toiletten voor volwassenen worden twee keer per dag schoongemaakt, inclusief alle aanraakpunten.



Er is ontsmettingsmiddel beschikbaar, o.a. bij het kopieerapparaat.



LET OP: Aangezien er op school geen luizencontrole plaats kan vinden, willen we aan u vragen om
thuis extra goed te controleren. Mochten er luizen geconstateerd worden, geef het dan door aan de
leerkracht. Dan kunnen wij dit doorgeven aan de ouders van de klas.



De leerkrachten zetten ramen en deuren open voor een goede ventilatie.

Corona bij een leerling of teamlid
Bij een besmette (leerling of teamlid) gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine. Bij een negatieve test kunnen
kinderen na 5 dagen weer naar school komen. Als er niet getest wordt, moet het kind nog 5 dagen in
quarantaine blijven. De klas krijgt in die periode onderwijs op afstand (bij een fitte leerkracht).

Op school en in de klas
Op school creëren wij met elke klas een eigen ‘bubbel’. Vanuit de overheid is geadviseerd om ook in de klas nog
minibubbels te creëren, maar hier hebben wij niet voor gekozen. Wij vinden dat in de praktijk niet haalbaar en
daarnaast is ons onderwijs al lang niet meer op deze wijze ingevuld.
De ‘klassenbubbel’ betekent:


De kinderen gaan via hun eigen deur de klas in.



Ze blijven in de klas en zullen verder niet via de gangen naar andere ruimtes gaan.



Ze gaan alleen naar hun eigen toilet.



Er vinden gescheiden pauzes plaats.



Teamleden blijven zoveel mogelijk in het eigen lokaal.



We starten ook met het splitsen van groep 7 en 8 (a en b) om de ‘bubbel’ in het begin zo klein mogelijk
te maken.



Kinderen uit groep 7 en 8 hoeven op de Crijnsschool geen mondkapje te dragen als ze buiten het
klaslokaal zijn, omdat deze groepen een eigen ingang hebben.



Er vinden voorlopig geen gymlessen plaats in de Hongerman.



De klassen worden goed geventileerd (ramen en deuren open). Zorg dus voor warme kleding.

De kinderen van groep 7 en 8 zullen wij in de eerste week splitsen in subgroepen (2 groepen van 20 kinderen).
Zo creëren we een kleinere bubbel. Omdat ons onderwijs eigenlijk wel helemaal is afgestemd op de grote
groep, willen we ze wel zo snel mogelijk weer gaan benaderen als één groep, waarbij we beter kunnen
6

Coronarichtlijnen
Informatie voor ouders
Versie 02-2021

aansluiten bij de onderwijsbehoeften. Na 2 weken (aan het einde van de voorjaarsvakantie) maken we de
balans op en bekijken we landelijk wat de Corona-ontwikkelingen zijn. Als dit meevalt streven we ernaar om na
de voorjaarsvakantie het splitsen op te heffen. We houden u hiervan op de hoogte.

Onderwijs op afstand (als de hele klas thuis zit)
Mocht er onderwijs op afstand voor de hele klas van toepassing zijn, dan richten we dit dat in zoals hieronder
vermeld. Mochten we de materialen niet meer hebben kunnen meegeven aan de kinderen, dan vragen we
ouders dit de volgende dag even op te halen.
Groep 1/2
De kinderen krijgen een werkboekje om thuis in te werken met een gevarieerd programma. Ook kan er via
Gynzy aan persoonlijke leerdoelen gewerkt worden. Daarnaast is er iedere dag een activiteit die via Teams
wordt aangeboden door de leerkracht.
Groep 3


De kinderen werken volgens een dagplanning met moet- en mag-taken.



Om 09.00u is er 1 instructie via Teams.



Vanaf 10.30u zal de leerkracht afwisselend met kleine groepjes via Teams met de kinderen aan de slag
gaan.



Verder werken de kinderen zelfstandig aan de opdrachten die op de planning staan.



De leerkracht is beschikbaar voor vragen.

Groep 4


De kinderen werken volgens een dagplanning met moet- en mag-taken.



Vanaf 09.00u zijn er 2 instructies via Teams.



Verder werken de kinderen zelfstandig aan de opdrachten die op de planning staan.



De leerkracht is beschikbaar voor vragen.

Groep 5, 6, 7 en 8


De kinderen werken volgens een dagplanning met moet- en mag-taken.



Vanaf 09.00u zijn er 3 instructies via Teams.



Verder werken de kinderen zelfstandig aan de opdrachten die op de planning staan.



De leerkracht is beschikbaar voor vragen.
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Stappenplan als teamleden met klachten thuis moeten blijven


Personeel laat zich zo snel mogelijk testen. Ervan uitgaande dat de uitslag negatief is, zijn ze
binnen een paar dagen weer op school.



De eerste dag dat ze er niet zijn, vangen wij de kinderen op. We zoeken naar een oplossing
om het onderwijs te blijven verzorgen die dag. We zoeken de oplossing intern. Dat betekent dat er
een andere leerkracht (dat kan ook iemand zijn die ambulant is die dag) de klas zal overnemen.



Vanaf de 2e dag dat de leerkracht afwezig is en er is niemand vanuit de vervangerspool van Eenbes
beschikbaar, blijven de kinderen thuis en verzorgen we onderwijs op afstand als het gaat om de
groepen 3 t/m 8 (zie onderwijs op afstand). Dit kan alleen als we ook een fitte leerkracht beschikbaar
hebben om het onderwijs op afstand te verzorgen.

Uiteraard kunnen wij niet alles van tevoren voorzien. Het opstellen van een stappenplan helpt om snel te
kunnen handelen als het nodig is. Komen er andere scenario's voorbij, dan nemen we op dat moment de
beslissing over het verloop. We brengen u daarvan dan uiteraard op de hoogte.

Uw kind in quarantaine
Wanneer uw kind in quarantaine moet, bijvoorbeeld vanwege een besmet gezinslid, dan mogen we het
volgende van elkaar verwachten:
Groep 1/2
In principe is er op dat moment geen onderwijs op afstand. Als er wel behoefte is aan een werkboekje dan kan
dit worden aangegeven bij de leerkrachten. Het werkboekje kan dan worden opgehaald door de ouders of dit
wordt door meneer Mohamed thuisgebracht. Er kan ook gewerkt worden in Gynzy op een iPad of laptop.
Groep 3 en 4
De kinderen krijgen een werkboekje en/of dagtaak. De taken en de iPad liggen klaar om opgehaald te worden
door de ouders of dit wordt door meneer Mohamed thuisgebracht.
Groep 5, 6, 7 en 8
De kinderen volgen de lessen via Teams. De iPad en eventueel ander schoolmateriaal kan zo nodig worden
opgehaald door de ouders of dit wordt door meneer Mohamed thuisgebracht.

Oudergesprekken
Normaal gesproken zullen we een gesprek over de ontwikkeling van uw kind voeren in Teams. Dit geldt voor de
gesprekken die tussendoor gepland worden op het initiatief van u of de leerkracht en voor de ingeplande
oudergesprekken.
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Mocht er van beide kanten de behoefte zijn om het gesprek fysiek te organiseren, omdat er erg persoonlijke
dingen worden besproken, dan is er een mogelijkheid om dit te doen. Uiteraard wel met het aanhouden van de
opgestelde regels.

Hoe handelen wij bij activiteiten buiten de deur?
Voorlopig zullen er geen activiteiten buiten de deur plaatsvinden!
Mocht dit wel weer mogelijk zijn dan volgen we de volgende lijn:



We richten ons op activiteiten die aansluiten bij het primaire (leer)proces.



Valt de activiteit daarbuiten en is hij gewoon 'leuk', dan zeggen we niet op voorhand dat het niet kan (leuke activiteiten moeten er ook nog
kunnen zijn voor kinderen), maar kijken we wel extra scherp wat het daadwerkelijk toevoegt en of er bijvoorbeeld veel ouders nodig zijn om te
begeleiden.



Wij beoordelen vervolgens eerst zelf of de activiteit waar het om gaat veilig georganiseerd kan worden.



Zo ja, dan communiceren we met u waarom we deze keuze maken en hoe het georganiseerd is.



Vervolgens geven we u zelf nog de keuze om uw kind aan de activiteit deel te laten nemen. U krijgt de vrijheid om 'nee' te zeggen. Dan krijgt uw
kind een passend aanbod op school. Op deze manier delen we de verantwoordelijkheid.



Volwassen begeleiders respecteren tijdens het vervoer heen en terug de 1,5 meter en ze dragen een momentkapje. We richten ons alleen op
excursies die aansluiten bij het primaire proces.

Communicatie
We zijn ten alle tijden zo open en transparant mogelijk in onze communicatie naar u als het gaat over CODID-19
gerelateerde zaken. We communiceren als het gaat om besmettingen, maar ook als het gaat over quarantaine
van een kind in de klas vanwege bijvoorbeeld een besmette huisgenoot. Zo kunt u voor uzelf ook inschatten
hoe u erin staat en samen met ons alert zijn. Als het gaat om afwezige teamleden communiceren we alleen
over hun afwezigheid als het gaat om Corona gerelateerde klachten. We laten u dan ook weten wat de
vervolgstappen zijn.
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