Plan van aanpak ten aanzien van COVID-19
I.

Schoolvereniging Wolters Schooljaar 2020-2021

TOTSTANDKOMING
1.

Dit plan volgt op het kabinetsbesluit van 18 september jl. dat voor scholen voor het
basisonderwijs vanaf 21 september enkele verruimingen en verduidelijkingen mogelijk
zijn, en is daarnaast een uitwerking van dat besluit en van het Protocol Opstart
Basisonderwijs d.d. 22 september jl. (‘het Protocol’) 1, toegesneden op de specifieke
situatie van Wolters.

2.

Dit plan is tot stand gekomen door overleg tussen bestuur en directie.

3.

Dit plan van aanpak heeft als doel alle leerlingen onderwijs op locatie te bieden,
waarbij de gezondheid en veiligheid van leerlingen en personeel zo goed als mogelijk
wordt gewaarborgd, en tegelijkertijd de werkbaarheid voor de leerkrachten op orde
wordt gehouden.

4.

De Medezeggenschapsraad is betrokken bij de totstandkoming van dit plan, en heeft
op 05 oktober 2020 met dit plan ingestemd.

II.

WERKWIJZE VANAF 21 SEPTEMBER 2020

II.1

Verplichtingen Rijksoverheid
5.

De werkwijze van Wolters vanaf 21 september 2020 zal zijn in overeenstemming met
de verplichtingen die volgen uit het kabinetsbesluit om de scholen weer te openen.
Mede op basis van de relevante documentatie van de PO-raad voor regulier primair
onderwijs omvat dit:
 Alle leerlingen gaan volledig naar school.
 Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 Tussen volwassenen (incl. leerkrachten) moet onderling 1,5 meter afstand
worden bewaard.





De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Verder blijven van kracht de hygiënemaatregelen van het RIVM. Het gaat
daarbij om:
• Een goede melding en monitoring van besmettingen;
• Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere
volwassenen de school of het schoolplein willen betreden (zie Bijlage 1) 2;
• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.

Protocol Volledig Openen Basisonderwijs, opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in
afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en
SZW. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het
RIVM. (https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf)
2
Vindplaats: www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers
1

II.2

Nadere invulling verplichtingen m.b.t. schoolbezoek Wolters:
6.

De onder 5 genoemde regels en verplichtingen gelden dus uitdrukkelijk ook voor
Wolters, en zullen door de school worden gerespecteerd, geïmplementeerd en
gehandhaafd, zulks met inachtneming van het Protocol, en de nadere uitwerkingen als
hieronder vermeld (waarbij het Protocol voorgaat in geval van conflict).

7.

Er wordt in het schoolgebouw onderwijs geboden aan alle leerlingen van de school
tegelijk.
Leerkrachten risicogroep

8.

Een aantal leerkrachten van Wolters valt in één van de zogeheten risicogroepen.
Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op
school. De keuze wordt gemaakt door de medewerker in overleg met de bedrijfs/arbo-arts of behandelend arts en werkgever. Personeelsleden binnen de risicogroep
die niet op school komen werken, worden – zoveel en zo vaak als mogelijk - vervangen.

9.

Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden
vrijgesteld van werk op school. Ook hier wordt de keuze gemaakt door de medewerker
in overleg met de werkgever. Personeelsleden met gezinsleden binnen de risicogroep
die niet op school komen werken, worden – zoveel en zo vaak als mogelijk vervangen.
Leerkrachten met zorgen

10.

II.3

Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen
maakt omtrent zijn of haar betrokkenheid bij onderwijs op school, gaat hierover in
gesprek met de werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken
gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. Indien een
individueel personeelslid behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan
daarover overlegd worden. Op basis van het Protocol worden dergelijke
beschermingsmiddelen niet nodig geacht.

Organisatie binnen en buiten de school
Ruimtes in de school
11.

De school hanteert een looproute.
Pauzes: scheiding van groepen

12.

Ook streeft de school, conform afspraken in het Protocol, naar aangepaste
pauzetijden, zodat de groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, zo veel mogelijk
gehandhaafd blijft in de pauze.

Schoolplein
13.

Zie onder 12.

14.

Ook op het schoolplein bewaren volwassenen (incl. leerkrachten) een onderlinge
afstand van 1,5 meter.
Halen en brengen

15.

De leerlingen van de leerjaren 3 t/m 8 die les krijgen in de klaslokalen aan de linkerkant
van het gebouw maken gebruik van de linker voordeur om naar binnen en buiten te
gaan. Specifiek zijn dit de volgende groepen: 4A, 4B, 5B, 6A, 6B, 8A.
N.B. Voor leerjaren 3 tot en met 8 worden de gewone schooltijden gehanteerd: inloop
vanaf 08:20, les start om 08:30 uur. Einde schooldag om 14:45 uur, op woensdag om
12:30 uur.

16.

De leerlingen van de leerjaren 3 t/m 8 die les krijgen in de klaslokalen aan de
rechterkant van het gebouw maken gebruik van de rechter voordeur om naar
binnen en buiten te gaan. Specifiek zijn dit de volgende groepen: 3A, 3B, 5A, 7A,
7B, 8B.
N.B. Voor leerjaren 3 tot en met 8 worden de gewone schooltijden gehanteerd: inloop
vanaf 08:20, les start om 08:30 uur. Einde schooldag om 14:45 uur, op woensdag om
12:30 uur.

17.

De leerlingen van de leerjaren 1 en 2 worden gebracht naar, en gehaald op het
achterplein. Daar zijn dan aanwezig hun groepsleerkrachten, herkenbaar aan hun
veiligheidshesje. Wij wijzen op het belang van het bewaren van afstand tussen
ouders/verzorgers en de leerkrachten.
• De leerlingen van leerjaar 2 komen naar school tussen 08:20 uur en
08:30 uur en worden opgehaald tussen 14:25 uur en 14:35 uur, op
woensdag tussen 12:10 uur en 12:20 uur
• De leerlingen van leerjaar 1 komen naar school tussen 08:30 en 08:40
uur en worden opgehaald tussen 14:35 uur en 14:45 uur, op woensdag
tussen 12:20 uur en 12:30 uur
Beperkingen voor ouders/verzorger

18.

Wij vragen ouders/verzorgers uitdrukkelijk om hun kinderen waar mogelijk alleen naar
school te laten komen. Indien dit niet mogelijk is, vragen wij u als ouder/verzorger het
Protocol te volgen als u uw kind(eren) naar school komt brengen en halen. Ondermeer:
•

•

Slechts één ouder/verzorger mag de kinderen naar school brengen en halen
en deze ouder/verzorger houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM,
waaronder het minstens 1,5 meter afstand houden van andere volwassenen.
De school en het schoolplein zijn, in principe, niet toegankelijk voor
ouders/verzorgers.
Wij zorgen dat er bij beide ingangen iemand staat om de leerlingen op te
vangen en erop toe te zien dat ze naar de klas gaan. Hetzelfde geldt aan het
einde van de dag.

•

Echter, bij uitzondering en wanneer de specifieke omstandigheden daartoe
aanleiding geven, op afspraak en/of uitnodiging van de directie (bijvoorbeeld voor
bepaalde oudergesprekken) zijn ouders/verzorgers wel welkom op school, doch
louter na triage door of namens de directie overeenkomstig Bijlage 1. Te allen tijde
dient ook dan 1,5 meter afstand te worden bewaard, en ouders/verzorgers passen
strikt de hygiënevoorschriften toe.

Buitenschoolse activiteiten
19.

II.4

Voor groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en
excursies gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten
buiten het reguliere lesaanbod. De afweging over het al dan niet organiseren van
groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen
van het RIVM.

Gezondheidsklachten
20.

Wij willen benadrukken dat Wolters de RIVM adviezen en richtlijnen die gelden voor
het onderwijs zal toepassen 3.
T.a.v de leerlingen

21.

Voor leerlingen betekent dit o.a. het volgende:
Voor alle leerlingen geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen,
behalve:
• als het kind ook koorts heeft;
• als er sprake is van plotseling verlies van reuk en/of smaak;
• als het kind nauw contact heeft, of heeft gehad met iemand met een
bevestigde COVID-19 infectie en daarover een melding is ontvangen van de
GGD.
• als er iemand in het huishouden van het kind is met klachten die kunnen
wijzen op besmetting met het coronavirus, zoals koorts of benauwdheid4.
• in de periode tussen een corona-test en de uitslag hiervan.
In die gevallen moet het kind thuisblijven.

22.

Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.

23.

Wanneer een leerling positief is getest op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7
dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. 5

24.

Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer
naar school en de opvang.

25.

Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve
uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10

Zie hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid
Zie: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
5
Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels.
3
4

dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. 6
26.

Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep)
neemt de school contact op met de GGD.

27.

Wij wijzen uitdrukkelijk op de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers, en
benadrukken dat ouders/verzorgers erop dienen toe te zien dat kinderen met
gezondheidsklachten, zoals genoemd in paragraaf 21, niet naar school worden
gebracht; en bij twijfel: thuishouden.

28.

Wegstuurbeleid in geval van ontwikkelende gezondheidsklachten bij de leerling:
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd
in paragraaf 21, wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers, zodat
het betreffende kind direct kan worden opgehaald.
• In geval van een situatie als hierboven, zullen ook eventuele
broers/zussen/huisgenoten direct naar huis moeten. Betreffende leerlingen
gaan dan ook niet naar de BSO.
T.a.v het personeel

29.

Voor het personeel betekent het onder 20 genoemde o.a. het volgende:

30.

Thuisblijven indien het personeelslid één of meer van de volgende klachten
heeft:
• Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus, niezen; keelpijn;
• Hoesten;
• Verhoging of koorts > 38°C;
• Moeilijk ademen/benauwdheid.

31.

Wanneer een personeelslid positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen
thuisblijven en uitzieken. Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij na deze
7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. 7

32.

Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.

33.

Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid
weer naar school.

34.

Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een
positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur
klachtenvrij is en dan 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. 8

35.

Personeelsleden met klachten nemen contact op met de bedrijfs-/arbo-arts.

Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels.
8
Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
6
7

II.5

II.6

36.

Specifiek zijn ook de volgende maatregelen van kracht:
• Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen. 9
• Het personeelslid blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over
welke werkzaamheden eventueel vanuit huis kunnen worden gedaan).
• Medische informatie van het personeelslid wordt niet gedeeld met de
werkgever of collega’s.
• De bedrijfs-/arbo-arts kan hierbij betrokken worden.

37.

Wegstuurbeleid in geval van ontwikkelende gezondheidsklachten bij een
personeelslid:
• Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt
zoals genoemd in paragraaf 30, gaat het personeelslid direct naar
huis.

Hygiënemaatregelen
38.

De school draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM
zoveel mogelijk worden nageleefd: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen. Dit
betreft o.a.:
• Handenwassen met water en zeep: begin schooluren, voor de pauze, na de
pauze, na toiletgang.
• Gebruik van papieren handdoekjes.
• Oppervlakten reinigen met water en zeep.

39.

De organisatie van de school draagt zorg voor dagelijkse intensieve schoonmaak van
de school door schoonmaakprofessionals. Prullenbakken worden dagelijks geleegd.

40.

Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden bij gebruik
door meerdere leerlingen met regelmaat schoon gemaakt met water en zeep. Ook
materialen die met regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden
met regelmaat schoon gemaakt met water en zeep.

41.

De school zorgt voor voldoende zeep en papieren zakdoekjes in elk lokaal en in
toiletruimtes.

42.

De directie houdt hierop toezicht.

Ventilatiemaatregelen
43.

9

Op basis van het corona bulletin van OCW van 12 augustus jl. 10 heeft Schoolvereniging
Wolters de volgende acties uitgevoerd.
 Telefonisch Contact met Installatiebureau Hennink over het mechanische
ventilatiesysteem, hierin is gevraagd om een schriftelijke bevestiging dat het
systeem voldoet aan het bouwbesluit. Dit wil zeggen dat het systeem voorziet in
zowel afzuiging en toevoer van lucht in het gebouw.
 Na ontvangst bevestiging systeem op maximale stand gezet, 24 uur per dag.
 Dagelijks worden lokalen voor en na schooltijd én tijdens pauzes geventileerd

Zie m.b.t. de instructies ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen.
https://www.poraad.nl/system/files/corona-onderwijsbulletin_13.pdf

10

door ramen en deuren open te zetten.
III.

IV.

LEERPLICHT
44.

Leerlingen die behoren tot een risicogroep 11 kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school
en de behandelend arts).

45.

Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep 12 behoren, kunnen worden
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de
school en de behandelend arts).

46.

Voor de leerlingen als bedoeld in 44 en 45 voorziet de school in onderwijs op afstand.

VAKANTIE IN LAND MET ORANJE OF ROOD REISADVIES
47.

V.

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’
geldt een negatief reisadvies 13. Ouders/verzorgers en personeelsleden die terugkomen
uit een oranje of rood land moeten tot 10 dagen na terugkeer thuisblijven en mogen
niet in het schoolgebouw of op het schoolplein komen. De quarantaine geldt ook voor
kinderen van boven de 12 jaar. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen
betreffende ouders/verzorgers anderen moeten vragen, die geen corona-gerelateerde
gezondheidsrisico’s hebben. Quarantaine na een vakantie in oranje of rode landen is
geen geldige reden voor verzuim van leerlingen.

LEVEND DOCUMENT
48.

Dit betreft een levend document, en zal worden herzien wanneer nodig of gewenst,
rekening houdende met verandering van de maatregelen zoals bepaald in het
kabinetsbesluit van 18 september jl., beleid van de PO-raad en/of eigen ervaringen
binnen de school.

Tot slot willen wij u op voorhand danken voor de extra inzet en flexibiliteit naar aanleiding van de
beperkingen die de COVID-19 pandemie met zich brengt, óók voor onze schoolvereniging. Wij rekenen
op uw begrip, en ook op uw medewerking om de veiligheid en gezondheid op school, in het bijzonder
ook van de personeelsleden, te waarborgen.
Met vriendelijke groet, namens directie en bestuur Schoolvereniging Wolters,
Inge van Zuiden
Bram Franken
Mirella van de Noort-Tijhaar

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
Idem.
13
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragenreizen-naar-het-buitenland
11
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BIJLAGE 1
(Triage)

