Protocol leerlingen 01-03-2021
[vernieuwd protocol ivm heropening scholen]

Houd minimaal 1,5 meter afstand
Was je handen
Houd rechts
In de gangen en de aula’s is het dragen van een mondkapje verplicht
Wees aardig voor elkaar we doen het samen!

ALGEMEEN
Dit is een update ten opzichte van de eerdere versie. Het organiseren van het onderwijs in deze
Corona-periode doen wij volgens de richtlijnen van de RIVM en de VO-raad. Op 23 februari is
besloten dat de scholen vanaf 1 maart weer open gaan voor alle leerlingen. Daar waar dit protocol
onvolledig of in strijd zou zijn met de RIVM-regels of het door de VO-raad opgesteld protocol zijn de
RIVM en VO-raad leidend. Via onze corona pagina op onze website zijn eventueel de actuele stand
van zaken terug te lezen. https://www.ksg-apeldoorn.nl/nieuws/corona/

In het kort geldt:
Houd 1,5 m afstand. Dit geldt voor iedereen binnen de school. (personeel onderling, leerlingen
onderling en personeel-leerlingen)
Was je handen. Meerdere keren per dag. (tenminste 20 seconden). Doe dat voordat je naar school
gaat en zodra je de school binnenkomt. (er staan bij elke ingang desinfectie-palen
We schudden geen handen
We hoesten en niezen in de elleboog
We zitten niet aan ons gezicht
Heb je klachten (verkoudsheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten,
verhoging of koorts, benauwdheidsklachten of plotseling verlies van reuk of smaak, kom dan niet
naar school

In de gangen en aula’s dragen leerlingen én personeel verplicht een mondkapje. Zodra je zit mag het
mondkapje af.
Wees aardig voor elkaar, we doen het samen! Volg de aanwijzingen op van het personeel
We hanteren het (gewone) lesrooster en normale lestijden. Omstandigheden kunnen maken dat we
dit aanpassen in de loop van het schooljaar.
Mocht online onderwijs noodzakelijk zijn, maken we gebruik van TEAMS

OP WEG NAAR SCHOOL
Vermijd indien mogelijk het openbaar vervoer.
Zet je fiets of scooter in de fietsenstalling

BINNEN IN SCHOOL
Bij alle ingangen van de school staan palen met desinfecterende gel, waarmee je je handen kunt
wassen.
Loop overal rechts, in de gang én op de trappen
Houd 1,5 meter afstand voor al het personeel.
Houd rekening met elkaar.
Het Solarium is tijdens de pauzes niet voor de leerlingen
Spreek elkaar aan op het zich houden aan de voorschriften. Mocht je bij het aanspreken ongewenste
reacties krijgen meld dat dan direct bij je mentor
In de gangen en aula’s dragen leerlingen én personeel verplicht een mondkapje. Als je zit dan mag
het mondkapje even af om te eten/drinken.

HYGIËNE EN VEILIGHEID
Je blijft thuis met de volgende (luchtweg) klachten: verkoudsheidsklachten (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts, benauwdheidsklachten of plotseling verlies
van reuk of smaak .
Iedereen met aan COVID-19 gerelateerde klachten wordt dringend verzocht zich te laten testen.
Je mag weer naar school als de corona test een negatieve uitslag heeft.
Je blijft thuis indien iemand van hetzelfde huishouden verhoging of koorts en/of
benauwdheidsklachten heeft.
Mocht je gedurende de ochtend/middag klachten ontwikkelen (koorts, neusverkoudheid, hoesten
en/of moeilijk ademhalen) dan ga je naar huis. Je meldt je af bij het verzuimpunt. Je ouders worden
hierover geïnformeerd. Als je broer of zus naar huis gaat vanwege koorts en/of
benauwdheidsklachten dan ga jij ook naar huis.
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Neem
hiervoor contact op met je mentor/afdelingsleider. Dit is een beslissing van ouders/verzorgers in
overleg met de school. Dat geldt ook voor leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep
behoren. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend
onderwijs in werking.

Als je positief getest bent wordt je dringend verzocht dit per omgaande te melden bij de school.
(055-5212655) Het is gebruikelijk dat de scholen uitbraken melden bij de GGD.
Bij een positief geteste leerling of medewerker. Worden de leerlingen/medewerkers die in contact
zijn geweest én toestemming hebben gegeven uitgenodigd voor een sneltest op school. Indien dit
het geval is worden de betrokken personen geïnformeerd en komt er een melding op de coronapagina. Nadere informatie over deze landelijke pilot is te vinden op onze Corona-pagina
https://www.ksg-apeldoorn.nl/nieuws/corona/
Als je positief getest bent op Covid-19 moet je tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de
symptomen. Je mag pas weer naar school als je na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer
hebt. Zorg dat je de school op de hoogte stelt.
Als je positief getest bent op COVID-19 maar geen klachten hebt moet je 5 dagen vanaf de
testafname thuisblijven in isolatie, omdat dit besmettelijk kan zijn voor anderen. Ook huisgenoten
moeten thuisblijven, omdat zij misschien besmet zijn geraakt en op deze wijze voorkomen dat zij
anderen besmetten. De isolatie eindigt als er 5 dagen na de testafname geen klachten zijn die passen
bij COVID-19. De GGD bespreekt met de geteste wanneer dit het geval is. Als zich binnen 5 dagen na
testafname klachten ontwikkelen, dan blijft de thuisisolatie in stand. Ook huisgenoten moeten dan in
quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risico contact met de geteste persoon.
Ben je negatief getest en heb je nog steeds dezelfde klachten, dan kun je wel naar je werk. Mochten
er nieuwe klachten zijn of dat de bestaande klachten verergeren, moet je opnieuw thuisblijven en je
opnieuw laten testen.
Probeer wc-gebruik tot een minimum te beperken. De toiletten zijn klein en het is lastiger om daar
1,5 m afstand te houden. Was na afloop je handen!
Tijdens de les wordt voor voldoende ventilatie gezorgd door ramen en deuren open te zetten.

QUARANTAINE
Wie terugkomt uit een oranje of rood gebied wordt door het RIVM dringend geadviseerd om 10
dagen in thuisquarantaine te gaan. Neem in dat geval contact op met je leidinggevende.
In het belang van ieders veiligheid zijn wij genoodzaakt om personeel en leerlingen die het
quarantaineadvies niet in acht nemen, de toegang tot het gebouw te ontzeggen.

MONDKAPJES
In de gangen en de aula’s draagt iedereen verplicht een mondkapje.
Tijdens de lessen mogen de mondkapjes af.
Ben je je mondkapje vergeten dan kun je een nieuwe kopen via de conciërge. De opbrengst gaat naar
het KWF-fonds.
Tijdens de praktijklessen (bio, nask, na, sk, sc, bha, te) kunnen mondkapjes gedragen worden door de
docent en/of leerlingen, omdat anders de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden.
Belangrijk is dat de 1,5 m (dus ook met mondkapje) in stand wordt gehouden.

Organisatie heropening school
Vanaf donderdag 4 maart volgen alle leerlingen minimaal 1 dag per week fysiek onderwijs op school.
De dag dat leerlingen naar school komen voor fysiek onderwijs verschilt elke week.
Examenleerlingen volgen elke dag fysiek onderwijs.

Er zijn 5 groepen gemaakt: A 1e klas B 2e klas C M3-Up3-H3 D V3-H4 E V4-V5
De niet-examenleerlingen houden pauzes in het lokaal
Examenleerlingen houden pauzes in de aula (en evt gang)
De klassen worden verdeeld over twee (naastgelegen) lokalen. Maximaal 16 leerlingen in het lokaal.
De overige tafels zijn uit het lokaal verwijderd, zodat er ook meer ruimte is om de afstand te
bewaren.
Er zijn op de vide en het solarium pauze plekken ingericht voor het personeel
Belangrijk is dat de 1,5 m (dus ook met mondkapje) in stand wordt gehouden.

ONLINE-LESSEN
Op dagen dat je niet naar school gaat voor een fysieke les volg je de les online.
Leerlingen zorgen ervoor dat hun webcam aanstaat tijdens de verbinding en zijn in beeld.
Leerlingen volgen de aanwijzing van de docent op, of van de assisterende medewerker in het lokaal
Indien mogelijk worden de onlinelessen in een “online-les” lokaal gegeven, waar een camera is
gemonteerd, zodat de docent verbinding kan maken met de klas.
Tijdens de online lessen zijn de schoolregels uitgangspunt.
Ook indien een docent afwezig is vanwege het feit dat hij/zij niet fysiek in staat is les te geven, dan
wordt de les online gegeven.
Leerlingen zorgen ervoor dat ze elke dag hun laptop mee hebben, voor het geval dat er een les online
wordt gegeven

VENTILATIE
Er is onderzoek gedaan naar de ventilatie op zowel op het hoofdgebouw als op locatie 32 Het
ventilatiesysteem voldoet aan het bouwbesluit en aan de minimale eisen van het RIVM.
De airconditioning is uitgeschakeld in de lokalen met airco. Er mag geen recirculatie plaatsvinden in
ruimtes waar meerdere personen verblijven.
Lokalen en andere ruimtes worden meerdere keren per dag door ramen en deuren elk uur 10-15
minuten per keer tegenover elkaar open te zetten.

GYMLESSEN en praktische vakken
De lessen LO, BSM en LO-2 kunnen gewoon doorgang vinden.
Tijdens de lo-lessen is het dragen van een mondkapje niet verplicht.
Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, daar waar dat niet mogelijk is kan gebruik van een face
shield of een mondkapje. Het RIVM staat toe dat in deze situaties van de 1,5 meter afgeweken mag
worden.
Het RIVM is bezig met een advies mbt zingen in afgesloten ruimte, tot die tijd wordt het dringend
afgeraden op school te zingen.

EXPERTISEPUNT
Het expertisepunt (op 32) is open.
Het Ondersteuningsteam is beschikbaar als je behoefte hebt aan extra hulp.

OVERIGE ZAKEN
OUDERS/VERZORGERS
Oudergesprekken en MDO’s (multi-disciplinair-overleg) vinden bij voorkeur plaats via Teams.
Er zijn gesprekken waarbij het contact via Teams onwenselijk is gezien de gevoeligheid van het
onderwerp van gesprek. In bepaalde situaties heeft een face-to-face gesprek dan de voorkeur. Het
gaat bijvoorbeeld om inhoudelijk gevoelige gesprekken, waarbij lichaamstaal en oogcontact erg
belangrijk is. We hanteren dan strikt de veiligheids en hygiene-maatregelen.
Gesprekken tussen mentor, leerling en ouders vinden online plaats.

Excursies
Alle buitenlandse reizen en excursies zijn tot nader order voor dit schooljaar gecanceld
Binnenlandse excursies zijn t/m de meivakantie geschrapt. Later dit jaar wordt bekeken of en zo ja
welke excursies er eventueel nog plaats kunnen vinden.

Maatschappelijke stage
Veel stageplekken kunnen momenteel geen leerlingen ontvangen. Dus ook geen leerlingen die de
MaS moeten doen. Dit schooljaar vindt er dan ook geen maatschappelijke stage buiten de school
plaats. Naar alternatieven binnen de school wordt nog gezocht.

