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Voorwoord
Beste ouders en medewerkers,
Voor u ligt het draaiboek mbt de preventieve maatregelen die de school neemt in het kader van het
Corona virus (Covid19).
Dit draaiboek wordt besproken met de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad (MR).
Het advies vanuit deze organen kan waar nodig leiden tot aanpassingen van het draaiboek.
Bij de samenstelling en het up to date houden van dit draaiboek wordt gebruik gemaakt van
protocollen voor het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, richtlijnen en adviezen vanuit RIVM en GGD en
kabinetsbesluiten. Voor de volledigheid hebben wij ook gebruik gemaakt van het CKMZ (Centrum voor
Kwaliteit en Management in de Zorgsector).
Dit document is een levend document. Regelmatig gaan we kritisch door het draaiboek, daarin
meenemend informatie vanuit bovengenoemde bronnen. De laatste versie zal altijd op de website van
de school staan.
Daarnaast is verbijzondering en maatwerk op leerling niveau natuurlijk mogelijk, echter pas na overleg
en goedkeuring van de schoolleiding. De schoolleiding heeft voor de verbijzonderingen op individueel
niveau een structureel overleg met de kinderrevalidatie artsen.
De richtlijnen en werkwijzen vanuit de kinderrevalidatie op school lopen voor 98% gelijk met dit
draaiboek. Ook hier zien we verbijzonderingen vooral op individueel niveau.
Door de zorgvuldigheid in de uitvoering van alle preventieve maatregelen verwachten we met het
draaiboek een veilige school te zijn voor leerlingen en medewerkers.
Namens het schoolteam,
bestuur Mytylschool
Gerard Kusters
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1.

Theoretisch kader

1.1.

Aanleiding

Dit draaiboek heeft tot doel een geleidelijke terugkeer naar de dagelijkse gang van zaken binnen onze
school te bewerkstelligen ten tijde van het COVID-19 virus, zonder dat dit gevaren oplevert voor de
gezondheid van onze medewerkers en hun naasten.
Opmerking: Wanneer je het draaiboek in totaliteit leest lijkt een aantal zaken er dubbel in te staan.
Alle in dit draaiboek uitgeschreven afspraken zijn echter per thema/onderwijsprocesstap te gebruiken
als richtlijn zodat overzichtelijk is wat we op gebied van corona maatregelen per
thema/onderwijsprocesstap te doen hebben.

1.2.

Uitgangspunten

1.2.1. Kritieke processen
Uitgangspunt is dat de school open is voor al onze leerlingen en medewerkers voor het respectievelijk
ontvangen en geven van fysiek onderwijs, kinderrevalidatie en peuteronderwijs, waarbij zoveel
mogelijk reguliere werkzaamheden en schoolactiviteiten voort kunnen worden gezet.

1.2.2. Veiligheidsniveau
Dit draaiboek is erop gericht om (kruis)besmetting te voorkomen. Aangezien besmetting kan
plaatsvinden via direct fysiek menselijk contact, via druppels, via voorwerpen en via luchtdeeltjes
hebben veel regels uit dit draaiboek betrekking op persoonlijke hygiëne, het beperken van fysieke
contactmogelijkheden, het bevorderen van ventilatie en het beperken van contactmogelijkheden met
besmette voorwerpen. Omdat voor de beheersing van de huidige pandemie alle inspanningen nodig
zijn en veel onderzoek naar effectiviteit van maatregelen gaande is, worden de protocollen ‘Speciaal
Basisonderwijs (SBAO) / Speciaal Onderwijs (SO)’ en ‘Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso)’ gevolgd en
in tweede instantie het ALARA-Principe (As Low As Reasonable Achievable) gehanteerd. Uitgangspunt
is ook dat er bijna niet aan te ontkomen is dat handen besmet worden met micro-organismen. Dat is
op zich niet ernstig (de huid is een goede barrière) mits niet met de handen aan het gezicht wordt
gekomen: mond, neus en ogen. Dit omdat via het daar aanwezige dunne slijmvlies wel gemakkelijk
opname van het virus in het lichaam mogelijk is.

1.2.3. Periodieke update
Dit draaiboek is onderhevig aan periodieke updates (zie ook voorwoord). Kabinetsbesluiten zijn
leidend. Ook adviezen vanuit het RIVM, de regionale GGD, de bedrijfsarts of andere betrokkenen
kunnen leiden tot aanpassingen van dit draaiboek.

1.3.

Randvoorwaarden

1.3.1. Respect en houding
Het moge duidelijk zijn dat veiligheidsregels alleen effect hebben als iedereen zich eraan houdt. Dat
betekent dat niet alleen personeelsleden maar ook verzorgers, kinderen en alle andere betrokken
personen de voor hen geldende regels dienen op te volgen. Niet alleen hun eigen veiligheid (en
gezondheid) maar ook die van anderen en hun naasten dient gerespecteerd te worden. Het is
belangrijk dat dit draaiboek aandachtig gelezen wordt door alle personeelsleden en waar nodig
gecommuniceerd naar verzorgers, kinderen en andere betrokkenen. Verwacht wordt dat we elkaar
aanspreken en ons ook laten aanspreken op deze afspraken.
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1.3.2. Benodigde materialen
De schoolleiding voorziet in benodigde materialen zoals die in dit draaiboek worden genoemd. Elke
schoolruimte (elk klaslokaal en elke sanitaire ruimte) wordt in ieder geval voorzien van
desinfecterende handgel, zeeppompje, oppervlaktespray (desinfectie), papieren handdoekjes. Van
deze materialen wordt een voorraad bewaard. Indien materialen op raken, dient dit tijdig te worden
gemeld bij Mariël en/of Jolanda.

1.3.3. Gebruiksklaar schoolgebouw
De facilitair medewerker zal in opdracht van de schoolleiding erop toezien dat eenmalig, en indien
nodig herhaald, de volgende maatregelen worden getroffen:
 Een grondige schoonmaak door conciërge en facilitaire dienst.
 Het doorspoelen van leidingen en toiletten in verband met legionella.
 Elke ruimte wordt voorzien van de benodigde materialen uit paragrafen 1.3.2. en 2.4.4.
 De BHV-uitrusting wordt gecontroleerd en daar waar nodig aangepast (zie paragraaf 2.8.3.).
 Er wordt beoordeeld of decentrale recirculatiesystemen (zoals lokale airco-units), luchtafvoer
in de toiletruimten en de roostertjes boven de ramen afdoende functioneren. Alle roostertjes
worden opengezet.
 Het mechanische ventilatiesysteem wordt optimaal ingeregeld: warmtewielen /
warmteschakelaars worden ALTIJD uitgezet ofwel recirculatie-dempers worden afgesloten (via
gebouwbeheerssysteem of manueel) opdat er in géén geval centrale recirculatie plaatsvindt,
luchtdruk wordt gecontroleerd en aangepast. Het systeem wordt alleen op deze voorwaarden
24/7 in de nominale of hoogste stand ingesteld. Op momenten dat er geen personen meer
aanwezig zijn in het schoolgebouw (denk aan weekenden) kán gekozen worden voor een lagere
stand, máár het ventilatiesysteem dient in ieder geval 24/7 aan te staan en met name in de
sanitaire ruimten. Bij aanwezigheid van mechanische ventilatie in sanitaire ruimten worden ramen
dichtgezet. Bij afwezigheid van mechanische ventilatie worden de ramen in de sanitaire ruimten
en eventueel aangrenzende ruimten opengezet.
NB: buitenfilters alleen vervangen indien noodzakelijk (als ze vol zitten).
 Luchtbevochtigingssysteem wordt permanent uitgeschakeld.
 Alle kamers worden doormiddel van CO2-meters bemeten. Het CO2-gehalte geeft een indicatie
van de kwaliteit van de binnenlucht en daarmee de besmettingskans met corona via de lucht.
 Alle vloerputten, schopputjes, watersloten en sifons worden gecontroleerd op uitdroging en
indien nodig gerepareerd.

1.3.4. Communicatie en samenwerking
1.3.4.1. Met personeelsleden
Onderhavig draaiboek wordt aan alle personeelsleden verstrekt. Personeelsleden worden via de mail
op de hoogte gehouden van wijzigingen die zich voordoen ten gevolge van periodieke updates vanuit
de overheid omtrent corona. De schoolleiding van de school fungeert als eerste lijn aanspreekpunt
waaraan vragen gesteld kunnen worden met betrekking tot het corona beleid.
Onder personeelsleden worden alle medewerkers van de school verstaan.

Pagina 7 van 41

Draaiboek preventiemaatregelen corona
Mytylschool Roosendaal

1.3.4.2. Met ouders / verzorgers
Ouders / verzorgers worden via Parro en/of mail geïnformeerd met voor hen geldende regels en
belangrijke informatie uit dit draaiboek. Hierin wordt ten minste opgenomen:

Haal- en brengafspraken (zie paragraaf 2.3.).

Lestijden en -aanbod (zie paragraaf 2.1.).

Thuishoudregels betreffende leerlingen (zie paragraaf 1.3.5.1. en 1.3.5.2.).

Ophaalbeleid / wegstuurbeleid betreffende leerlingen die corona gerelateerde
symptomen of gedrag dat fysieke begrenzing vereist vertonen (zie paragraaf 2.8.1.).

Voorbereiden leerlingen op terugkeer naar school.

Beleid omtrent ouders op schoolplein en in het schoolgebouw (zie paragraaf 2.3.).

De mogelijkheid tot ondersteuning van ouders / verzorgers in de klas (PGB-ers).

Wijze waarop oudergesprekken zullen plaatsvinden.

Contactgegevens van aanspreekpunten bij vragen / opmerkingen.

Het verzoek aan ouders/verzorgers om kinderen kleding aan te geven die gemakkelijk
aan- en uit te doen is.

Beleid omtrent gymkleding.

Eet- en drinkgerei (zie paragrafen 2.7.3.).

Beleid omtrent meenemen materialen en leermiddelen van thuis.

Beleid omtrent verjaardagen / traktaties.

Frequently Asked Questions (Veel Gestelde Vragen).
Overleggen zullen zo veel mogelijk digitaal gefaciliteerd worden of telefonisch plaatsvinden. Ook
zullen ouders / verzorgers via Parro en/of de mail op de hoogte worden gehouden van belangrijke
wijzigingen en periodieke updates van dit draaiboek. Er is zo min mogelijk fysiek contact tussen
onderwijspersoneel en ouder(s) / verzorger(s). Ouders krijgen toegang tot de school voor overleggen,
orientaties of behandelingen. Dit dient vooraf te worden doorgegeven aan Gerard, Johan of Marianne.
Voor ouders geldt dat zij bij binnenkomst bij de balie een gezondheidscheck dienen te doorlopen.
Indien één van de vragen van de gezondheidscheck met ‘ja’ wordt beantwoord, wordt de afspraak
geannuleerd. Zo niet, dan dienen zij vervolgens in te checken, rekening te houden met de geldende
maatregelen en bij vertrek weer uit te checken. De door hun verstrekte contactgegevens worden op
termijn vernietigd.
De leerkracht fungeert als eerste lijn aanspreekpunt waaraan ouders / verzorgers vragen kunnen
stellen. Antwoorden op vragen worden periodiek via Parro en/of mail aan alle ouders / verzorgers
teruggekoppeld vanuit de schoolleiding.
In het kader van het ALARA-principe komen ouders niet op het schoolplein en worden zij slechts bij
wijze van uitzondering toegelaten in het schoolgebouw. Wanneer dit het geval is ivm revalidatie, dan
worden zij buiten om de school geleid om bij de revalidatieruimtes te komen. Baliemedewerkers
dienen door collega’s op de hoogte te worden gebracht van eventuele afspraken, zodat zij weten of
ouders buiten om geleid dienen te worden of dat zij mogen wachten op de potlodenbank (hierbij geldt
dat er maar 1 ouderpaar tegelijk op de potlodenbank mag wachten). Indien noodzakelijk kunnen
ouders als PGB-er worden ingezet, dit te allen tijde met inachtneming van de inhoud van het
draaiboek. Indien de leerling aangewezen is op zorgverlening die door de ouder(s) wordt uitgevoerd,
en alleen met die zorgverlening naar school toe kan gaan, dan wordt deze ouder(s) beschouwd als
zorgondersteuner. Hierover dienen wel voorafgaand aan de openstelling van de school afspraken
tussen ouder(s) en school gemaakt te worden.
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1.3.4.3. Met leerlingen
Ouders / verzorgers worden geacht hun kinderen voor te bereiden op de terugkeer naar school.
Hiertoe krijgen ouders / verzorgers vanuit de leerkracht via Parro en/of mail voorlichtingsmateriaal
aangeleverd om hen hierin te ondersteunen.
1.3.4.4. In schoolgebouw
Ter ondersteuning van enkele belangrijke regels uit dit draaiboek, hangen er instructiekaarten in het
schoolgebouw.
1.3.4.5. Met overige instanties / derden
De schoolleiding zal toezien op een gecoördineerde samenwerking en het maken van afspraken met
(externe) professionals zoals Bravis en ambulant begeleiders (SDW), maar ook in het kader van het
leerlingenvervoer (gemeente), noodopvang, inspectiediensten en dergelijke.
In het kader van het ALARA-Principe worden derden zoveel mogelijk geweerd van het schoolplein en
zo min mogelijk toegelaten in het schoolgebouw. Dit dient vooraf te worden doorgegeven aan Gerard,
Johan of Marianne. Gesprekken met externen vinden zo veel als mogelijk digitaal of telefonisch plaats.
Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante (jeugd-)hulp en/of zorgondersteuners wordt
niet opgestart, wel is er toegang voor externen die nodig zijn mbt het naar school kunnen laten gaan
van leerlingen (zoals verpleegkundige), zie richtlijnen SO. Sommige leerlingen binnen de school zijn
voor hun mobiliteit afhankelijk van een hulpmiddel (zoals bijv. een rolstoel). Het kan voorkomen dat er
een reparatie aan een hulpmiddel nodig is door een (externe) monteur. Bij voorkeur vinden deze
afspraken zoveel mogelijk thuis plaats. Mocht dat echter niet lukken, dan dienen ouder(s)/verzorger(s)
het bezoek van een (externe) monteur telefonisch door te geven aan de administratie van de school.
Voor derden/externen geldt dat zij bij binnenkomst bij de balie een gezondheidscheck dienen te
doorlopen. Indien één van de vragen van de gezondheidscheck met ‘ja’ wordt beantwoord, wordt de
afspraak geannuleerd. Zo niet, dan dienen zij vervolgens in te checken, rekening te houden met de
geldende maatregelen en bij vertrek weer uit te checken. De door hun verstrekte contactgegevens
worden op termijn vernietigd.
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1.3.5. Preventieve maatregelen
1.3.5.1. BCO en thuisquarantaine SO
ZIE OOK: https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-speciaal-onderwijs.pdf
Bron- en contactonderzoek en thuisquarantaine
• Iedereen met klachten die passen bij corona wordt geadviseerd om zich te laten testen (zie
hoofdstuk IV-8 Testen). Na een melding van een positief geteste persoon voert de GGD een
bron- en contactonderzoek rondom deze persoon uit. Contacten worden geïnformeerd
over hun besmettingsrisico en welke maatregelen zij moeten nemen mbt thuisquarantaine.
• Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen
school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. De GGD bepaalt in welke categorie
een contact valt, namelijk huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of
overige contacten (categorie 3). En bepaalt of en hoe lang quarantaine noodzakelijk is.
In het protocol bron- en contactonderzoek, staat nader uitgelegd hoe dit onderzoek plaatsvindt
en wat de verschillende categorieën van contacten inhouden.
Algemene informatie over thuisquarantaine staat hier: rijksoverheid.
nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijksleven/ in-thuisquarantaine-doorcorona.
Specifieke informatie en leefregels voor mensen die positief getest zijn op COVID-19, hun
huisgenoten, nauwe en overige contacten staan hier: lci.rivm.nl/leefregels.
Uitwerking thuisblijfregels –leerlingen
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met:
• als ze af en toe hoesten;
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of
benauwdheid.
Zij moeten thuisblijven als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan
incidenteel) hoest;
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook
koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon
een negatieve testuitslag heeft;
• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft
thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze
periode mag het kind daarna weer naar school.
Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig
klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook
weer naar school.
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
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de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van
hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
•

Voor meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij kinderen, zie:
lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.
Risicogroepen
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). Zie
voor meer informatie: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen.
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de
behandelend arts).
•

In het servicedocument (volgt zsm) staat beschreven hoe de school ermee om kan gaan als
leerlingen twijfelen of het voor hen verstandig is om naar school te gaan, omdat zij zelf meer
risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting of omdat zij een huisgenoot
hebben met een kwetsbare gezondheid. Extra tips en handreikingen staan in het
handelingskader thuisblijvers.

Voor meer informatie in dit kader zie ook: rivm.nl/coronaviruscovid-19/ kinderen.

Uitwerking thuisblijfregels – personeel
Neusverkouden huisgenoten personeel
• Als iemand in het huishouden van het personeelslid (ook kinderen van 0-12 jaar) naast milde
COVID-19 klachten ook koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het
personeelslid thuis. Zie ook: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.
Bij (vermoeden van) besmetting
• Personeelsleden die positief getest zijn nemen contact op met de arbo-/bedrijfsarts.
• Als een personeelslid thuisblijft tot de uitslag van de GGD-test bekend is overlegt hij/zij met
de werkgever over welke werkzaamheden personeelslid eventueel vanuit thuis kan doen.
Risicogroepen
• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school
(keuze medewerker in overleg met de arbo-/bedrijfsarts of behandelend arts en werkgever).
Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen.
• Personeelsleden die met goede redenen niet fysiek op school kunnen/willen werken
(bijvoorbeeld personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen), kunnen worden
vrijgesteld van werk op school. In gesprek tussen werkgever en werknemer wordt gekeken
naar een andere invulling van de werkzaamheden.
• Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt,
gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek worden afspraken gemaakt over
een andere invulling van de werkzaamheden en/of aanvullende veiligheidsmaatregelen. Lukt
het niet om tot afspraken te komen, dan kunnen de PO-Raad en de vakbonden ingeschakeld
worden voor bemiddeling en advies.
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•

Een personeelslid dat 28 weken of meer zwanger is moet 1,5m afstand tot alle anderen
houden (dus ook leerlingen op het so/ sbo). Dit leidt er in de meeste situaties in de praktijk
toe dat dit personeelslid vanaf het derde trimester ander werk moet doen waarbij wel
afstand gehouden kan worden. Meer informatie over zwangerschap, werk en COVID-19 is te
vinden op: lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19.

Besmetting op school of de BSO
• Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de weten regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.
• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de
GGD met betrekking tot de thuisquarantaine. Zie verder de handreiking bij besmetting op
lesopsafstand.nl.
• Als een kind van de BSO positief getest is, is het van belang dat ouders zowel de BSO als de
school hierover informeren. School en BSO kunnen onderling contact opnemen over de
gevolgen van de besmetting, met inachtneming van de privacyregels. Zie ook:
veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang.
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1.3.5.2. Thuisquarantaine en BCO VSO
ZIE OOK: https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-voortgezet-speciaal-onderwijs.pdf
Thuisquarantaine en bron- en contactonderzoek
Wanneer een leerling/personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hieronder genoemd,
gaat de leerling/het personeelslid naar huis.
Quarantaine
In de volgende situaties blijft eenieder thuis:
• Bij klachten die passen bij corona.
• Als je positief getest bent op corona;
• Als een huisgenoot naast milde coronaklachten ook koorts (vanaf
38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft;
• Als iemand in je huishouden positief is getest op corona;
• Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5
meter).
• Als je terugkomt uit een hoog risicogebied.
Bron- en contactonderzoek
Iedereen met klachten die passen bij corona wordt geadviseerd om zich te laten testen.
• Na een melding van een positief geteste persoon voert de GGD een bron- en contactonderzoek
rondom deze persoon uit. Contacten worden geïnformeerd over hun besmettingsrisico en welke
maatregelen zij moeten nemen met betrekking tot thuisquarantaine.
• Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school,
leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Medewerking aan het bron- en contactonderzoek
is van groot belang. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt, namelijk huisgenoten
(categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of overige contacten (categorie 3).
• De GGD bepaalt of en hoe lang de quarantaine nodig is.
In het protocol bron- en contactonderzoek, staat nader uitgelegd hoe dit onderzoek plaatsvindt en wat
de verschillende categorieën van contacten inhouden.
Algemene informatie over thuisquarantaine staat hier: rijksoverheid. nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/openbaar-en-dagelijksleven/ in-thuisquarantaine-door-corona.
Specifieke informatie en leefregels voor mensen die positief getest zijn op COVID-19, hun
huisgenoten, nauwe en overige contacten staan hier: lci.rivm.nl/leefregels.
Uitwerking thuisblijfregels –leerlingen
Vermoeden van besmetting gezinsleden
Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers/zussen
hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis.
Risicogroepen
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•

•
•

•

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). Zie voor meer informatie:
lci.rivm.nl/richtlijnen/ covid-19#index_Risicogroepen.
Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).
Ouders/verzorgers van leerlingen die vanwege hun beperking en/of specifieke medische
achtergrond een extra gezondheidsrisico lopen, kunnen bij vragen of twijfel advies vragen aan de
behandelend arts over of de schoolgang van hun kind in deze situatie veilig is.
In het servicedocument staat beschreven hoe de school ermee om kan gaan als leerlingen twijfelen
of het voor hen verstandig is om naar school te gaan, omdat zij zelf meer risico lopen op ernstige
gevolgen van een coronabesmetting of omdat zij een huisgenoot hebben met een kwetsbare
gezondheid. Extra tips en handreikingen staat in het handelingskader thuisblijvers.

Uitwerking thuisblijfregels - personeel
Thuisquarantaine bij kwetsbare doelgroepen
Voor personeelsleden die werken met kwetsbare doelgroepen met een verhoogd risico op
complicaties geldt: vermijd contacten gedurende de gehele tien dagen, onafhankelijk van de negatieve
testuitslag.
Bij (vermoeden van) besmetting
• Medewerkers die positief getest zijn nemen contact op met de arbo-/bedrijfsarts.
• Als een personeelslid thuisblijft tot de uitslag van de GGD-test bekend is overlegt hij/zij met de
werkgever welke werkzaamheden het personeelslid eventueel vanuit huis kan doen.
Risicogroepen/zorgen
• Medewerkers die tot een risicogroep behoren kunnen in principe hun normale werkzaamheden
uitvoeren. Zie voor meer informatie Aandachtspunten rondom kwetsbare werknemers.
• Medewerkers die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze
medewerker in overleg met de bedrijfsarts of behandelaar en werkgever). Over de invulling van het
werken op afstand voert de medewerker overleg met de werkgever. Zie voor meer informatie:
lci.rivm.nl/richtlijnen/covid19#index_Risicogroepen.
• Medewerkers met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk
op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever). Over de invulling van het werken op
afstand voert de medewerker overleg met de werkgever.
• Een medewerker die niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat
hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen
kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden.
Zwangerschap
Een personeelslid dat 28 weken of meer zwanger is moet 1,5 meter afstand tot alle anderen houden.
Dit leidt er in de meeste situaties in de praktijk toe dat dit personeelslid vanaf het derde trimester
ander werk moet doen waarbij wel afstand gehouden kan worden. Meer informatie over
zwangerschap, werk en COVID-19 is te vinden op: lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19
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1.3.5.3. Beschikbaarheid personeel
Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen. Indien er geen vervanging is, kunnen
de mogelijkheden van thuisonderwijs door de school onderzocht worden. Dit is afhankelijk van de
duur van afwezigheid van de docent, zoals ook in de reguliere situatie.
1.3.5.4. Testbeleid
Voorrangsprocedure testen COVID
Vanaf maandag 21 september 2020 krijgt onderwijspersoneel in het funderend onderwijs - na
toestemming door directeur/bestuurder - toegang tot de voorrangsprocedure Covid-19 bij de GGD.
De sector funderend onderwijs heeft geen ‘carte blanche’ maar betracht terughoudendheid bij het
doorsturen van medewerkers naar de voorrangsprocedure. De voorrangsprocedure is uitsluitend
bedoeld voor het opvangen van uitval van onderwijstijd waarmee de continuïteit van het primair
proces in gevaar komt. Voor de school betekent dit in ieder geval dat hiervan enkel gebruik zal worden
gemaakt voor leerkrachten en onderwijsassistenten die verbonden zijn aan de basisgroepen.
Zelftesten
Vanaf 19 april kan, aanvullend op de bestaande coronamaatregelen, gebruik worden gemaakt van
zelftesten om preventief danwel risicogericht te testen op het coronavirus bij personeel SO en VSO,
Bravis en SDW. Het gebruik van de test is altijd vrijwillig. Degene die de zelftest afneemt is niet
verplicht de uitslag te delen. Men wordt echter wel dringend verzocht om een positieve uitslag te
melden bij de school, zodat de school maatregelen kan treffen om een uitbraak te voorkomen.
Scholen gaan vertrouwelijk met deze informatie om. Voor de zelftest is geen formele schriftelijke
toestemming nodig.
Bij een positieve testuitslag gaat de medewerker thuis in quarantaine en neemt hij/zij contact op met
de GGD voor het afnemen van een coronatest in de GGD-teststraat. Onafhankelijk van die testuitslag
volgt men het advies op wat men krijgt van de GGD. Het testen in de GGD-teststraat is erg belangrijk
voor het bron- en contactonderzoek vanuit de GGD. Dit onderzoek kan pas starten als de besmetting
door de GGD is geregistreerd.
Een negatieve uitslag betekent dat er geen corona is gevonden. De medewerker kan dan gewoon op
school blijven. Wel moet men zich nog steeds aan alle coronaregels (op school) houden. De uitslag van
de zelftest is 48 uur geldig. Daarom is het belangrijk om bij een negatieve uitslag bij risicogericht
testen de test na een aantal dagen te herhalen. Het preventief testen vindt al twee keer per week
(maandag- en donderdagochtend) plaats.
1.3.5.5. Thuisquarantaine na een verblijf in het buitenland
SO (zie ook: https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-speciaal-onderwijs.pdf)
Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-envakantie en www.nederlandwereldwijd.nl.
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het
schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school
personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.
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VSO (zie ook: https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-voortgezet-speciaal-onderwijs.pdf)
Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-envakantie en www.nederlandwereldwijd.nl.
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het
schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school
personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

1.3.5.6. Veiligheid personeel en (persoonlijke) beschermingsmiddelen
Veilige afstand, opstelling en hulpmiddelen
Veiligheid van personeelsleden en professionals wordt gewaarborgd door het houden van voldoende
afstand tot andere personeelsleden en leerlingen. Bij de opstelling van het meubilair in de klaslokalen
is deze veilige afstand zo goed als mogelijk gecreëerd. Het bureau van de leerkracht en
onderwijsassistent bevindt zich in de buurt van een gevelraam / -deur met het oog op toevoer van
verse lucht.
Overzicht beschermingsmiddelen (zie schema volgende blz)
Wanneer de 1,5 meter niet te waarborgen is, wordt een mondneusmasker type IIR, of in de klas
eventueel een faceshield (ipv een mondneusmasker), gedragen.
Tijdens de verzorging kan het personeel eventueel aanvullend op het mondneusmasker een faceshield
dragen.
Indien faceshields gebruikt worden dienen deze het gezicht volledig te bedekken.
Tijdens het drinken of nuttigen van eten worden uiteraard geen beschermmiddelen gedragen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen bij zorgverlening
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Bij medische en/of verpleegkundige handelingen en ADLverzorging dragen personeelsleden een mondneusmasker type IIR (eventueel aangevuld met een
faceshield) en naar eigen keuze medische wegwerp- handschoenen. Zij melden zich bij Mariël en
krijgen instructies over het gebruik. Tevens dienen de PBM’s op een veilige plek worden opgeborgen.
Een centrale voorraad van deze PBM’s wordt bewaard. Mariël is verantwoordelijk voor het op peil
houden van deze voorraad.
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Lokaal of eigen
werkplek
afstand > 1.5 m
Verplaatsing lokaal,
gang en overige
(verkeers)ruimtes
schoolgebouw
tm kleedkamer gym
afstand > 1.5 m
Vervoer
Verzorging
Gymzaal & buiten

Leerling
jonger dan 11 jaar
NEE

Leerling
11 jaar of ouder
NEE

Leerling uit de groep
A2, B2 of VSO
NEE

Personeel

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE
NEE
NEE

JA
JA
NEE

JA
JA
NEE

JA
JA
Gymzaal:
NEE
Buiten:
NEE

NEE

1.3.5.7. Calamiteiten
Het huidige bedrijfsnoodplan / BHV-plan wordt door de preventiemedewerker herzien in het kader
van corona. Naast dat de BHV-uitrusting in orde wordt gemaakt, worden regels opgesteld omtrent
ontruiming / evacuatie van het gebouw en hoe te handelen op de verzamelplaats. Voorgesteld wordt
om revisie van het bedrijfsnoodplan / BHV plan, een ontruimingsoefening en oefeningen per scenario
plaats te laten vinden.

1.3.6. Stagiaires
Stagiaires zijn vanaf de start van schooljaar 2020/2021 weer toegestaan binnen de Mytylschool
Roosendaal. Zij dienen dit protocol te lezen en zich hieraan te houden gedurende de stage.

1.4.

Klachtregeling

In geval van klachten over de naleving van dit draaiboek geldt de klachtregeling van de school zoals
vermeld in de schoolgids. Het kan voorkomen dat iemand (een personeelslid, maar ook ouders /
verzorger / externe professional) zich bewust dan wel onbewust niet aan de regels van dit draaiboek
houdt. Spreek elkaar hier respectvol op aan. Blijft diegene echter opzettelijk regels overtreden, dan
wordt hiervan melding gemaakt bij de preventiemedewerker. Hij of zij zal passende maatregelen
treffen. Zie hiervoor tevens de schoolgids.
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2.

Praktische regelingen

2.1.

Lesaanbod

Uitgangspunt is 100% fysiek onderwijs aan 100% van de leerlingen, waarbij de (samengestelde)
groepen leerlingen waaraan lesgegeven wordt, gescheiden blijven van elkaar gedurende een
schooldag. Dit is gewaarborgd in de roosters.
Afspraken tijdens lockdown / sluiting organisatorische redenen:
- Consequenties voor les op afstand
In veel gevallen kunnen niet alle leerlingen alle dagen op school zijn. De school beziet, in overleg met
de medezeggenschapsraad, of en op welke wijze er op dagen dat leerlingen niet op school zijn
invulling wordt gegeven aan hun lesprogramma.
- Noodopvang & afstandsonderwijs
Naast afstandonderwijs is er noodopvang voor leerlingen kwetsbare posities en voor leerlingen van
ouder(s)/verzorger(s) met cruciale beroepen.

2.1.1. Lesrooster
De leerlingen komen op verschillende tijden de school in ivm het leerlingvervoer en ouders/verzorgers
die leerlingen zelf brengen en halen.
De leerlingen zijn ingedeeld in de volgende groepen: A1, A2, B1, B2, C1, D1, D2, D3, K1, K2, IPG. De
activiteiten die zich in de school afspelen zullen ook binnen de bovenstaande groepsindeling
plaatsvinden.
VSO
Consequenties voor het aanbod
De reguliere onderwijsactiviteiten onder begeleiding van OP/ OOP vinden doorgang. Na overleg met
de teamleider zijn evt uitjes mogelijk, als de leerlingen uit de klas in een bubbel bij elkaar blijven en
zich niet mengen met anderen kinderen of volwassenen.
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.
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 gebruik gemaakt van vaste
groepssamenstellingen. Ook daar waar momenteel niet met vaste samenstellingen van leerlingen
wordt gewerkt.
Leerlingen blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal gedurende verschillende lessen. Sommige vakken
vereisen een praktijklokaal waarbij de leerlingen zullen wisselen. Dit kan leiden tot meer
leerlingstromen in de gangen en tot extra schoonmaken en handen wassen.
Stages
Een aantal interne stages binnen het VSO en D-groepen wordt weer opgestart.
Zelfstandige stages kunnen doorgang vinden in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en stagebedrijf.
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Praktijkvakken
Voor deze praktische activiteiten geldt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tussen docent en leerling
gehanteerd moet worden. Deze vakken vinden doorgang mits binnen de eigen groep en rekening
houdend met de overig geldende maatregelen. 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).
Theorie vakken
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.

2.1.2. Rooster buitenspelen
2.1.2.1. Buitenspelen - Pauze
Het schoolplein is opgedeeld in zes afzonderlijke gedeelten (zie paragraaf 2.6.5.). Iedere klas speelt
apart op een gedeelte van het schoolplein. De roosters voor het buitenspelen - pauze is te vinden in
bijlage 3 voor het grote plein en in bijlage 4 voor het kleine plein. Specifieke afspraken omtrent het
buitenspelen – pauze zijn te lezen in paragraaf 2.7.4.1.
2.1.2.2. Buitenspelen - Facultatief & onder lestijd
Hieronder wordt verstaan: alle momenten van spel op het buitenterrein, buiten de pauzes en de
gymlessen om. De klas hoeft zich niet meer in te schrijven als ze onder lestijd buiten willen gaan
spelen. Per pleindeel (hockeyveld, Cruyff court, klimtoestel, VSO plein, grasveld) mogen maximaal 2
groepen tegelijkertijd spelen.

2.1.3. Rooster Bewegingsonderwijs
Bewegingsonderwijs wordt in de gymzaal gegeven volgens het opgestelde rooster. Het protocol voor
bewegingsonderwijs wordt gevolgd. De specifieke afspraken omtrent de gym zijn te lezen in paragraaf
2.7.2.

2.1.4. Rooster Zwemmen
Tot nader bericht zal het zwemmen niet starten, muv het schoolzwemmen voor die leerlingen die dit
schooljaar hoogstwaarschijnlijk afzwemmen.

Pagina 19 van 41

Draaiboek preventiemaatregelen corona
Mytylschool Roosendaal

2.1.5. Overige groepsactiviteiten
Er worden nieuwe data voor schoolkamp 2022 ingepland.

2.1.6. Vangnet
In het rooster zullen invalleerkrachten en invalonderwijsassistenten op oproepbasis ingepland
worden. Zij dienen er rekening mee te houden dat zij bij een oproep direct beschikbaar zijn. De
teamleiders zijn verantwoordelijk voor voldoende personeel in de klas. Bovendien kan op voorhand
ondersteuning van ‘niet klas gebonden personeel’ ingeroosterd worden ter ondersteuning van diverse
activiteiten in de school (denk aan: buitenspelen, begeleiden van kinderen naar klaslokaal, etc.).

2.2.

Schoonmaak

2.2.1. Algemene regels
Het is van belang dat de leerkrachten en onderwijsassistenten aan het einde van de schooldag niet
langer dan noodzakelijk in het schoolgebouw verblijven in verband met de dagelijkse schoonmaak die
plaats zal vinden. Echter men vertrekt pas nádat alle werkzaamheden die nodig zijn voor de volgende
dag gedaan zijn, dit is op zijn vroegst na 16.00.
Schoonmaak van oppervlakten en spullen dient zoveel mogelijk als volgt plaats te vinden:
 In het algemeen wordt schoongemaakt met een eenmalig te gebruiken papieren handdoekje.
Vervolgens wordt de oppervlakte drooggemaakt met een eenmalig te gebruiken papieren
handdoekje. Beide doekjes worden tot slot weggegooid in de prullenbak. Verder geldt:
o Speelgoed alleen reinigen met water met afwasmiddel of allesreiniger
o Tafels/stoelen alleen reinigen met water met afwasmiddel of allesreiniger óf met
Felicia Multireiniger
o Allesreinigende spray gebruiken met behulp van doekje of papier vóór en na pauzes,
einde schooldag en zonodig tussendoor voor kraan, deurklinken, kapstok, (eigen)
werkplek/kantoor/vergaderruimte (contactoppervlakken)
 Katoenen vaatdoekjes, handdoeken en theedoeken worden na gebruik in de was gegooid en
gewassen op 60 graden celcius.
 Stofzuigen van het gebouw vindt alleen plaats wanneer er geen personen in het
schoolgebouw aanwezig zijn en bij voorkeur aan het einde van een schooldag. Er wordt gebruik
gemaakt van een stofzuiger met HEPA-filter (tenminste H13).
 Jolanda en de preventiemedewerker zijn verantwoordelijk voor het correct en consequent
uitvoeren van de schoonmaakwerkzaamheden zoals in onderhavig draaiboek.

Pagina 20 van 41

Draaiboek preventiemaatregelen corona
Mytylschool Roosendaal

2.2.2. Dagelijkse intensieve schoonmaak
Leerkrachten en onderwijsassistenten (ook SDW) zorgen voor de schoonmaak in het eigen lokaal. Ten
minste aan het einde van elke schooldag maakt de schoonmaakploeg de grote contactoppervlakken
en meest gebruikte delen van het gebouw intensief schoon. De volgende onderdelen vallen in ieder
geval onder de intensieve schoonmaak:
o
Tafels leerlingen;
o
Handvat waterkoker;
o
(Individuele) ondersteunende
o
Display koffiezetmachine;
leerlingbenodigdheden als rolstoelen,
o
Handgrepen keukenkastjes +
tilliften, loopkarren etc;
handgreep koelkast + magnetron/oven
o
Bureau leerkrachten;
+ vaatwasser;
o
Speelattributen;
o
Aanrechtblad keuken;
o
De toilet- en
o
Eettafels- en stoelen kantine;
verzorgingsruimten;
o
Kopieermachine
o
Handvatten kranen;
(bedieningsdisplay, papierbakken, klep
o
Aanrecht;
etc.);
o
Trapleuningen;
o
Prullenbakdeksels (binnen- en
o
Alle deurklinken in het gehele
buitenzijde);
pand;
o
Tafels + stoelleuningen
o
Alle raamhendels;
vergaderruimten;
o
Deurbel;
o
Toetsenbord + muis
o
Kopieermachine;
vergaderruimten;
o
Computertoebehoren
o
Stofzuigen hele kantoorpand;
o
Display + klepje
o
Dweilen begane grond;
alarmcentralepaneel;
o
Legen ALLE prullenbakken;
o
Alle lichtknopjes;
o
Bureaubladen;
o
Deurposten;
o
Vaste telefoon;
o
Sanitaire ruimten (met extra
o
Etenskar;
aandacht voor: toiletpotten + handvat
o
Eventuele laptopkar;
wc-borstels + toiletbrillen +
o
Armleuningen stoelen;
doorspoelknoppen);
o
Airco-units.
Hieronder staan specifieke schoonmaakwerkzaamheden nader toegelicht.
2.2.2.1. Speel- en leermateriaal en -materieel
 Algemene spullen, waar leerlingen mee kunnen spelen in de klas, worden indien nodig na
gebruik schoongemaakt door een leerkracht / onderwijsassistent.
 Na de lunch wordt het tafelblad van elk tafeltje waaraan een kind zit schoongemaakt.
 Los speelgoed dat gebruikt is tijdens buitenspelen wordt indien nodig schoongemaakt door de
verantwoordelijke leerkracht of onderwijsassistent.
 Leermiddelen, speelgoed, overige materialen devices en werkplek worden bij gebruik door
meerdere leerlingen met regelmaat schoongemaakt.
 Materialen die met regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden met
regelmaat schoongemaakt. Dit geldt ook voor materialen van leerlingen zoals rolstoel, tillift en
andere aan de leerling gerelateerde zaken die noodzakelijk zijn voor de schoolgang.
 Leerlingen maken zoveel mogelijk gebruik van hun eigen pen, potlood, schrift etc.
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Hygiëneregeling leermiddelen en ondersteuningsvormen
Leerlingen en docenten maken na binnenkomst hun eigen tafel/ bureau schoon, en herhalen dit bij
het verlaten van het lokaal. Wanneer leerlingen zelf niet in staat zijn om hun tafel schoon te maken,
dan ondersteunt het onderwijspersoneel hierin. Leermiddelen, devices en werkplek dienen bij gebruik
door meerdere leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden (water/zeep of
reinigingsdoekjes). Ook materialen die door meerdere docenten worden gebruikt, worden met
regelmaat schoon gemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen.
Voor elektronica: gebruik oppervlaktesprays voor elektronica.
De hygiënemaatregelen gelden ook voor materialen van leerlingen zoals (handgrepen op) rolstoel,
tillift, hoor- en solo-apparatuur, en andere aan de leerling gerelateerde zaken die noodzakelijk zijn
voor de schoolgang.
2.2.2.2. Huishoudelijke apparatuur
Indien er gebruik wordt gemaakt van (huishoudelijke) apparatuur wordt dit direct na gebruik
schoongemaakt door de gebruiker. Te denken valt aan:
o
Koffiezetapparaat;
o
Vaste telefoon;
o
Kopieerapparaat;
o
Printer;
o
Waterkoker;
o
Display alarmsysteem.
2.2.2.3. Toilet
De toiletten worden dagelijks extra schoongemaakt volgens rooster.
2.2.2.4. Vaatwasser
 De vaatwassers worden in vaste volgorde ingeruimd: eerst onderste lade van achter naar
voren, daarna idem bij bovenste lade.
 Volwassenen plaatsen zelf hun eigen vaat in de vaatwassers.
 Wasprogramma met een hoge temperatuur (bijvoorbeeld 70 graden) gebruiken.
 Iedereen dient erop te letten dat de vaatwasser aangezet wordt zodra deze vol zit en
uitgeruimd wordt zodra de vaatwasser klaar is met draaien. Dit voorkomt dat er overbodig lang
vuile vaat in de gootsteen staat.
 Het uitruimen van de vaatwasser mag alleen gebeuren nadat de handen gewassen zijn.
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2.3.

Halen en brengen leerlingen

Uitgangspunt is dat er zo min mogelijk risico op fysiek contact is tussen personen bij het halen en
brengen van de leerlingen. Dit wordt met onderstaande afspraken gewaarborgd.
Eindverantwoordelijken zijn Harrie, Gerard en vervoersorganisatie Goverde. Zie voor meer informatie
Zie ook bijlage 6 voor communicatie die naar het taxivervoer heeft plaatsgevonden.

2.3.1. Breng- en ophaal afspraken SO en VSO
Brengen:

Op het terrein voor de Mytylschool mag niet geparkeerd worden, ook niet in de
parkeervakken van Amarant (voorheen de Kroeven).

De aankomsttijden van de taxibussen zijn hetzelfde als voor de crisis. Eén coördinator
van de Mytylschool ( te herkennen aan oranje hesje) is ‘s morgens op het terrein om het
uitstappen te coördineren. De coördinator bepaalt wanneer er uitgestapt mag worden uit het
voertuig. De chauffeur of busbegeleidster begeleidt vervolgens de SO-leerlingen tot aan de
voordeur en draagt de kinderen over aan het personeel van de Mytylschool die daar op de
kinderen wachten. De VSO-leerlingen gaan zelfstandig langs de zijkant (het pad tussen het
schoolgebouw en het gebouw van Amarant) naar de lokalen op het schoolplein. De chauffeur
of busbegeleidster mag de school niet binnen en zij moeten meteen met hun voertuig het
terrein verlaten. Personeel van de Mytylschool zorgt ervoor dat de SO leerlingen naar de
lokalen gaan, zo nodig onder begeleiding.

De SO leerlingen die door hun ouders of verzorgers gebracht worden mogen om 9.00u
op het terrein aan komen rijden. De SO leerlingen worden vervolgens door de
ouders/verzorgers aan de voordeur overgedragen aan het personeel van de Mytylschool. De
ouders mogen niet naar binnen in de school. Het personeel van de Mytylschool begeleidt de
SO leerlingen naar de lokalen.

De VSO leerlingen die door hun ouders of verzorgers gebracht worden mogen om
9.00u op het terrein aan komen rijden. De VSO leerlingen gaan zelfstandig langs de zijkant (het
pad tussen het schoolgebouw en het gebouw van Amarant) naar de lokalen. De ouders mogen
niet verder komen dan de groene poort.

De peuters van de peutergroep (Vroege Vogels) worden om 8.45 door hun ouders of
verzorgers afgegeven bij het hek aan de kant van de van het parkeerterrein van de Jumbo. Om
12.00 mogen ouders of verzorgers onder de luifel bij de ingang van de school (met 1.5 m
afstand) hun kind komen ophalen (ouders komen niet binnen in de school).
Ophalen:

De taxibussen hebben een vaste plaats op het terrein en de chauffeurs en
busbegeleidsters van die bussen blijven bij hun voertuigen. De coördinator bepaalt welke
groep wanneer naar de bus mag en de leerkracht en onderwijsassistente van de SO leerlingen
begeleiden de leerlingen vervolgens samen naar de bussen. Zodra de leerlingen bij de bussen
zijn gaan de leerkracht en onderwijsassistente onmiddellijk via de zij ingang (NIET via de
hoofdingang) terug de school in zodat de volgende groep via de hoofdingang naar de bus
begeleid kan worden.
De coördinator bepaalt ook wanneer de VSO-leerlingen naar de bussen gaan. Zij gaan
zelfstandig onder begeleiding van één leerkracht of onderwijsassistent via de zijuitgang naar de
bussen en houden van volwassenen 1.5m afstand.

De SO leerlingen die door hun ouders of verzorgers opgehaald worden verzamelen
zich in aula en zullen daar opgevangen worden door twee medewerkers. De leerlingen hebben
in de aula een vaste plaats 1.5 meter uit elkaar, herkenbaar aan hun foto of naam. Om 15.35u
worden hun kinderen naar buiten begeleid en overgedragen aan hun ouders of begeleiders.
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De VSO leerlingen die door hun ouders opgehaald worden blijven even wachten in de
lokalen en kunnen om 15.35u onder begeleiding van één leerkracht of onderwijsassistent via
de zijkant naar de parkeer plaats en worden hier overgedragen aan hun ouders.
Natuurlijk geldt ook nu 1.5m afstand van elkaar voor volwassenen.

2.3.2. Betreden schoolgebouw/lokaal door leerling
 Jassen worden in de gang van de klas uitgedaan en worden uit elkaar aan de kapstok
opgehangen.
 Personeelslid zorgt bij het lokaal ervoor dat de handen van de leerlingen worden gewassen
met water en zeep.
 Rolstoelen worden ontsmet bij het lokaal.
 Nadat leerlingen binnen zijn wordt de deurklink schoongemaakt met doekjes met
allesreinigende spray.
 De leerkracht en/of onderwijsassistent (onderling afstemmen) ziet erop toe dat de leerling
direct nadat hij of zij zijn of haar jas heeft opgehangen het klaslokaal betreedt.
 De tas van het kind wordt in het lokaal uitgeruimd (afgezien van de mobiele telefoon welke in
de tas dient te worden gelaten). De tas wordt daarna ook aan de kapstok gehangen bij de jas.
 Indien leerling medicatie gebruikt wordt erop toegezien dat de medicatie wordt opgeborgen
volgens de afspraken die we hebben (zie protocol medicijngebruik).
 De Ipads van de kinderen worden gereinigd.
 De leerling krijgt nadat de handen zijn gewassen direct een taak toegewezen door de
leerkracht / onderwijsassistent. Deze taak het liefste laten uitvoeren aan het eigen tafeltje, maar
kán bij uitzondering ook plaatsvinden in de staplank of in de speelhoek.
 Leerkracht en/of onderwijsassistent wast vervolgens zijn of haar handen.
 Leerlingen wassen hun handen in de klas voordat zij de school verlaten.
VSO
Binnenkomst en looproutes door school
Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen naar de klas en wachten niet op het
schoolplein of in de gang.
Bij de ingang van iedere school staat de 1,5 meter regel op een bord/ poster.
Waar mogelijk eigen ingang van lokalen benutten.
Bij aankomst en vertrek: deuren zoveel mogelijk open zetten zodat deze niet door leerlingen /
personeelsleden geopend hoeven te worden.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
• Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. Indien ouder(s)/verzorger(s)
zelf hun kinderen vervoeren, dan verblijven zij niet langer dan noodzakelijk bij de schoolingang om hun
kind over te dragen. Scholen stemmen dit af met de ouder(s)/verzorger(s).
• Leerlingen worden door maximaal één volwassene opgehaald (voor leerlingen die in woongroepen
met elkaar wonen kunnen worden gezien als een gezin).

2.4.

Algemene hygiëne

2.4.1. Fysiek contact
 Het is niet verplicht tussen leerlingen onderling en tussen leerling en personeel 1,5 meter
afstand te houden.
 Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
 Er worden geen handen geschud door leerlingen of volwassenen. Hetzelfde geldt voor
omhelzen en zoenen (zoals bij felicitaties / begroeting).
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VSO
Richtlijn RIVM is het uitgangspunt: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
• Personeelsleden en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Personeelsleden onderling
houden 1,5 meter afstand van elkaar.
• Bij iedere ingang van de school staat de 1,5 meter regel op een bord/poster.
• Pas zo nodig de schoolregels/gedragsregels aan en bespreek deze met de leerlingen.
• Voor leerlingen die dusdanige gedrags-(agressie)problemen hebben dat bij voorbaat al voorzien kan
worden dat de 1,5 meter afstand – om deze reden – niet gewaarborgd kan worden, zal de school
maatwerkoplossingen moeten aanbieden.

2.4.2. Contact met spullen en/of oppervlakten
Raak zo min mogelijk spullen aan als dit niet per se nodig is. Voorbeeld niet per se nodig: aanraken van
deurposten. Voorbeeld wel per se nodig: vasthouden van de trapleuning of bedienen kopieermachine.
Alvorens meubilair aan te raken indien per se nodig: vergewis je ervan dat je niet onlangs met je
handen aan je mond, neus en/of ogen hebt gezeten.

2.4.3. Persoonlijke hygiëne en gebruik wasbak
 Hoesten / niezen gebeurt in de elleboog.
 Bij hoesten / niezen wordt er gebruik gemaakt van papieren zakdoekjes die vervolgens direct
worden weggegooid.
 Bij leerlingen die (overmatig) kwijlen kunnen er handschoenen worden gebruikt bij direct
contact of bij direct contact kunnen de handen worden gewassen (dit is beter). De handschoenen
worden na het contact met het kind direct weggegooid.
 De monden van de leerlingen worden met papieren zakdoekjes afgedaan en vervolgens direct
weggegooid.
 Er wordt niet aan het gezicht gezeten. Leerlingen wordt geleerd dat zij zo min mogelijk aan de
ogen, neus en/of mond komen. Indien zij dit wel doen worden zij daarop aangesproken.
 Iedereen die zich in de school bevindt wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en
grondig met water en zeep, ten minste 20 sec. volgens het Protocol Handen Desinfecteren (zie
bijlage 1). Voor leerlingen die niet zelfstandig hun handen kunnen wassen, helpt een personeelslid
waarbij hij/zij eventueel handschoenen draagt en deze na elke wasbeurt vervangt volgens bijlage
2. Bij geen gebruik van handschoenen, dient het personeelslid in ieder geval de eigen handen na
elke wasbeurt te wassen.
 Handen van leerlingen en personeelsleden worden ten minste gewassen bij de volgende
momenten;
o
Bij elke binnenkomst in het klaslokaal (dat impliceert ook na elke pauze).
o
Elke keer wanneer de keuken wordt betreden.
o
Voor en na gebruik van het toilet.
o
Voor en na de lunch, brood smeren en koken met de klas
o
Na wisseling van activiteiten.
o
Na elke aanraking van de eigen neus en/of mond en/of ogen met de handen (dus ook
na het snuiten van de neus én na het roken).
o
Na fysiek / direct contact met een ander persoon (bv. neus snuiten van een leerling).
o
Na aanraking van een deurklink en/of de trapleuning.
o
Bij het verlaten van de school.
 Bij elke wasbeurt draait de leerkracht en/of onderwijsassistent de kraan open en dicht. Er
wordt gebruik gemaakt van een zeepdispenser en papieren handdoekjes die na 1x gebruik direct
worden weggegooid in de daarvoor bestemde afvalbak (bijvoorkeur afsluitbaar).

VSO
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Hygiënemaatregelen
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM worden
nageleefd: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen. Schoolbesturen voldoen aan hun
Arbowet verplichtingen als zij hun werknemers voorlichten en instrueren over de maatregelen
die zij tegen de besmettingsrisico’s hebben getroffen en over de wijze waarop zij de RIVM
richtlijnen moeten naleven. Besturen dienen toe te zien op het naleven van de instructies.
Werkgevers voeren hierover overleg met de PMR. Daarnaast geldt:
• Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor tenminste 20 seconden.
Handen goed afdrogen met papieren handdoekjes.
• Handenwassen met water en zeep: begin van iedere les, voor de pauze, na de pauze, na
toiletbezoek (1), voor en na brood smeren en koken met de klas
• In de klas zijn papieren zakdoekjes aanwezig.
• Hoesten/niezen in de elleboog.
• Niet aan je gezicht zitten.
• Oppervlakten reinigen met water en zeep (2), of reinigingsdoekjes.
(1) Handdesinfectie is alleen effectief bij juist gebruik, dus onder toezicht. Wanneer het op enige
manier mogelijk is de leerlingen te laten handenwassen heeft dit sterk de voorkeur en beleid zou
daar op moeten zijn gericht.
(2) Desinfectie van oppervlakken heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte reinigen met
water en zeep. Daarnaast geeft het aanwezig zijn van deze middelen een gezondheidsrisico in
klaslokalen. Het RIVM adviseert geen oppervlaktedesinfectie op scholen toe te passen.

2.4.4. Benodigde materialen
Mariël en Jolanda voorzien alle lokalen en sanitaire ruimten van:
o
Desinfecterende handgel;
o
Zeeppompje;
o
Papieren handdoekjes;
o
Oppervlakte sprays (allesreinigend).

2.5.

Bewustzijn en psychosociale gedragscomponenten

Uitgangspunt is dat er bewustzijn wordt gecreëerd dat iedereen in zijn of haar rol verantwoordelijk is
voor de uitvoering van het coronabeleid.

2.5.1. Communicatie naar het kind
 De leerkracht legt de leerling regelmatig uit (frequentie is de professionele inschatting van de
leerkracht) waarom maatregelen getroffen worden. Het is de taak van de leerkracht om het
thema corona regelmatig terug te laten komen en de regels die de school daarvoor heeft
opgesteld te herhalen.
 De instructiekaarten die door het schoolgebouw hangen worden kindvriendelijk gemaakt,
opdat deze duidelijk zijn en geen angst inboezemen.
 Leerkracht en onderwijsassistent hebben extra oog voor eventuele angsten, emoties en
afwijkend gedrag van de leerlingen en maakt deze bespreekbaar met teamleider.

2.5.2. Communicatie naar ouders/verzorgers
 Ouders/verzorgers ontvangen middelen om hun kind thuis te kunnen voorbereiden op
terugkeer naar school;
 De klachtenregeling is terug te vinden in de schoolgids.

2.5.3. Communicatie naar het personeel
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 Het personeel is door middel van onderhavig draaiboek op de hoogte van het coronabeleid
van de school. Hierbij is duidelijk aangeven wat er van het personeel verwacht wordt.
 Het personeel spreekt de leerling erop aan indien er niet wordt gehandeld volgens het
coronabeleid van de school.
 Het personeel spreekt elkaar erop aan indien er niet wordt gehandeld volgens het
coronabeleid van de school.
 Er is een meldingsregeling opgenomen in onderhavig draaiboek.
 Betrokkenen worden geïnformeerd indien leerlingen zich onverwacht in andere ruimten
bevinden dan oorspronkelijk de bedoeling is.
 Bij vragen aan een collega dient in eerste instantie gebruik te worden gemaakt van de
(mobiele) telefoon (om fysieke ontmoetingen zoveel mogelijk te voorkomen). Er kunnen ook
onderling handgebaren worden afgesproken opdat eventuele communicatie vanaf de gang (door
het raam) kan plaatsvinden.
 Bij bezoek binnen de school met een collega worden vragen zoveel als mogelijk vanaf de
deurpost gesteld. Voorkom hierbij dat je deur en deurposten aanraakt.
 Personeelsleden die kampen met persoonlijke vraagstukken in het kader van corona kunnen in
eerste instantie terecht bij hun teamleid(st)er. Eventueel ook bij de vertrouwenspersoon en/of
bedrijfsarts.

2.6.

Optimaal gebruik gebouw

2.6.1. Gebruik klaslokaal
 Leerlingen worden zo verspreid als mogelijk opgesteld in het klaslokaal, bij voorkeur
toetsopstelling.
 Indien dit niet mogelijk is, worden er vaste kleine groepjes gevormd.
 Bureau van leerkracht en onderwijsassistent staan op 1,5 meter van de tafeltjes van de
leerling.
 Bureau is waar mogelijk gevestigd bij een open raam of deur.
 Leerlingen zitten aan hun eigen tafel (vaste plek, wel in een groepje) die is aangewezen door
de leerkracht en/of onderwijsassistent. Zo kan de leerkracht en/of de onderwijsassistent op
gepaste afstand begeleiden.
 Activiteiten worden zo ingericht dat leerlingen zoveel als mogelijk individueel en/of in vaste
kleine groepjes aan de slag kunnen.
 Gebruik de ruimte voor de te geven lessen zo optimaal mogelijk.
 Per klas maakt de leerkracht en/of de onderwijsassistent afspraken over hoe kinderen op de
gepaste afstand met elkaar kunnen spelen.
 Kring opstelling wordt zo gemaakt dat de leerkracht en de onderwijsassistent 1,5 meter
afstand kunnen houden.

2.6.2. Gebruik gang
Binnen de wandelgangen zijn er looproutes aangegeven die zoveel als mogelijk dienen te worden
opgevolgd door zowel leerlingen als het personeel. Waar mogelijk binnen het schoolgebouw zijn dit
éénrichtingsroutes, er dient zoveel mogelijk rechts te worden aangehouden. Het is zodoende nog
belangrijker dan gewoonlijk dat de gang en wandelpaden zoveel mogelijk vrij worden gehouden van
obstakels. Hiervoor bestaat een instructiekaart.

2.6.3. Gebruik kleinere ruimtes
In kleinere ruimtes is, indien mogelijk, maximaal één volwassene bij één leerling aanwezig.
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2.6.4. Gebruik trap
 Er mag maar één persoon tegelijkertijd gebruik maken van de trap. Algemeen geldt ‘stijgend
verkeer heeft voorrang’.
 Trapleuningen moeten worden vastgehouden.
 Na het vasthouden van de trapleuning worden de handen gewassen of gedesinfecteerd met
een desinfecterende gel.
VSO
Consequenties schoolgebouw en faciliteiten
Werkplekken van leerlingen staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Om optimaal gebruik te
maken van de beschikbare ruime verdient het aanbeveling om werkplekken dicht bij de muur te
plaatsen.
Zorg ervoor dat zo min mogelijk spullen uitgedeeld hoeven te worden.
Zorg ervoor dat onderwijspersoneel zo min mogelijk rond hoeft te lopen tijdens de les.
Bij eventueel aanwezigheid van liften in de school: het verdient aanbeveling om bij de lift een poster
te hangen met het maximaal aantal toegestane personen in de lift.
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2.6.5. Gebruik schoolplein (buitenspelen en bewegingsonderwijs)






Iedere groep heeft een deel van het plein waar zij die pauze kunnen spelen.
Iedere klas (m.u.v. de A1 en A2) neemt de eigen deur naar buiten en loopt via het
buitenterrein naar het plein waar ze die dag spelen. Ook terug gaan zij via het buitenterrein en
hun eigen deur. De A1 en A2 gaan via de gang bij de deur van het VSO plein naar buiten en
binnen.
Begeleiding door leerkracht of onderwijsassistent van de eigen groep.

2.6.6. Gebruik personeelskamer
Medewerkers mogen weer pauzeren in de aula en in de personeelskamer (mits deze niet
gereserveerd is voor overleg), de 1.5 meter afstand blijft daarbij gelden.
Indien de personeelskamer voor overleg wordt gebruikt geldt de 1,5 meter afstandsafspraak.
Vergaderingen en overleggen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats of met een gepaste afstand van
1,5 meter.
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2.7.

Specifieke situaties

2.7.1. Corveewerkzaamheden door leerlingen
Leerlingen maken niet schoon. Schoonmaakwerkzaamheden vinden plaats conform paragraaf 2.2..

2.7.2. Gymlessen
Voor alle lessen geldt:
- De handen worden in de klas gewassen, voordat de leerlingen naar de gymzaal komen.
- Leerlingen mogen gewoon door de gangen van de school naar de gymzaal komen, dit hoeft niet
meer via de buitendeur.
- De gymlessen worden in de gymzaal gegeven.
- De vakleerkracht maakt gebruikt materiaal schoon als dit in contact komt met mond/speeksel van de
leerling, voor VSO zoveel mogelijk gebruik van individuele materialen.
- Er mag weer gebruikt worden gemaakt van de kleedkamers om voor en na de gymles om te kleden.
- Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, volwassenen houden onderling en
tov de VSO leerlingen uiteraard wel de 1,5 meter afstand.

2.7.3. Eten en drinken
2.7.3.1. Eten leerling
 Leerlingen worden verdeeld over aanwezige begeleiders (leerkracht / onderwijsassistent /
etc.).
 De leerling eet aan zijn of haar eigen tafel waardoor afstand wordt bewaard.
 De tafels van de leerlingen worden voor en na de lunch gereinigd door de leerkracht en/of
onderwijsassistent.
 De leerling wast zijn of haar handen bij de wasbak.
 De leerling neemt eigen etenswaren mee (bakjes en/of bekers die zij zelf kunnen openen).
 Schoolmelk, thee, ranja en water worden door school verstrekt.
 Indien een leerling geholpen moet worden met eten en/of drinken (ADL-verzorging) kan het
personeelslid naar eigen keuze handschoenen dragen die, nadat de leerling heeft gegeten en/of
gedronken, direct worden weggegooid.
2.7.3.2. Trakteren door leerling
 Traktaties mogen meegenomen worden mits dit van tevoren is overlegd met de leerkracht.
 Indien mogelijk neemt de leerling zelf de traktatie mee het schoolgebouw en de klas in.
 Indien de leerling dit niet kan wordt op voorhand afgesproken hoe, wanneer en waar de ouder
de traktatie overhandigt aan leerkracht of onderwijsassistent.
 Aan ouders is voorafgaand doorgeven dat alleen voorverpakt eten getrakteerd mag worden,
geen losse stukjes fruit.
 Ouders komen ook bij de traktatie vooralsnog niet in de school.
 Traktaties vinden alleen plaats in de eigen groep en nadat de handen gewassen zijn.
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2.7.3.3. Koffie, thee of water rondbrengen
 Het personeel pakt zijn eigen koffie, thee of water en wast alvorens eerst de handen in de
keuken.

2.7.4. Buitenspelen
2.7.4.1. Buitenspelen – Pauze
 Er wordt gescheiden pauze gehouden.
 Bij slecht weer blijven de leerlingen in de klas.
 Het plein is opgedeeld in 6 afzonderlijk pleinen (zie: 2.6.5).
 De klassen die gebruik maken van het kleine plein, hebben een apart rooster. Zie bijlage 3
voor het rooster grote plein en bijlage 4 voor het rooster kleine plein.
 Iedere klas (m.u.v. de A1 en A2) neemt de eigen deur naar buiten en loopt via het
buitenterrein naar het plein waar ze die dag spelen. Ook terug gaan zij via het buitenterrein en
hun eigen deur. De A1 en A2 gaan via de gang bij de deur van het VSO plein naar buiten.
 Eigen leerkracht en/of onderwijsassistent (minimaal 1 volwassene) blijft bij de groep tijdens
buitenspelen (zowel klein als grote pauze). Let op: Liefst zo min mogelijk wisselingen in
volwassenen, daarom gaan we uit van eigen leerkracht/onderwijsassistent. Wanneer extra
ondersteuning nodig is kan dit worden aangegeven bij de teamleider.
2.7.4.2. Buitenspelen - Facultatief & onder lestijd
 Hieronder wordt verstaan: Alle momenten van spel op het buitenterrein, buiten de pauzes en
de gymlessen om.
 Hieronder wordt verstaan: alle momenten van spel op het buitenterrein, buiten de pauzes en
de gymlessen om. De klas hoeft zich niet meer in te schrijven als ze onder lestijd buiten willen
gaan spelen. Per pleindeel (hockeyveld, Cruyff court, klimtoestel, VSO plein, grasveld) mogen
maximaal 2 groepen tegelijkertijd spelen.
VSO
Pauzebeleid
Leerlingen lunchen in het lokaal (muv D1).
Daar waar van toepassing: tijdelijk verbod om van het schoolterrein af te gaan (bijv. i.v.m. ongewenst
winkelbezoek).
Zie buitenspeelrooster voor gespreide pauzes. Dit kan bijdragen aan het verminderen van piekdrukte
op de gang voor bijvoorbeeld toiletbezoek.

2.7.5. Sanitair bezoek
Personeel
 Personeelsleden maken zoveel mogelijk gebruik van personeelstoiletten.
 Personeel mag te allen tijde gebruik maken van het toilet, mits zich maar één medewerker
tegelijkertijd in een sanitaire ruimte bevindt.
 Toilet wordt altijd doorgespoeld met gesloten deksel.
 Hierna worden de handen gewassen.
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Leerlingen
 Elke groep leerlingen maakt zoveel mogelijk gebruik van een eigen sanitaire ruimte.
 Er mag maar één leerling tegelijkertijd naar het toilet.
 Toilet wordt doorgespoeld met gesloten deksel.
 De leerlingtoiletten worden meerdere malen (conform rooster) schoongemaakt.
 De onderwijsassistent ziet erop toe dat de handen van de leerling worden gewassen. Hij/zij
assisteert waar nodig.

2.8.

Gezondheid

2.8.1. Ophaalbeleid / wegstuurbeleid leerling
Conform de richtlijn van het RIVM worden ouders / verzorgers direct verzocht hun kind op te halen,
wanneer hij/zij corona gerelateerde klachten vertoont en/of indien een leerling ziek wordt of anders
oogt dan normaal qua gezondheid. Mocht een kind klachten krijgen onder schooltijd, dan meldt de
leerkracht of onderwijsassistent dit bij Mariël of Marianne M. Zij bellen ouders om het kind op te
halen. Ook geldt dit ophaalbeleid / wegstuurbeleid wanneer een leerling (herhaaldelijk) gedrag
vertoont waarbij het gevaar voor zichzelf en anderen vormt (waarbij fysieke begrenzing is vereist).
Totdat de ouder / verzorger bij de school arriveert, wordt de betreffende leerling apart gehouden van
de groep in een daartoe ingerichte beschikbare ruimte. De onderwijsassistent / leerkracht blijft bij de
leerling en begeleidt hem/haar naar de uitgang van de school waar ouder / verzorger het overneemt.
De eventueel gebruikte ruimte wordt na afloop door degene die de leerling in deze ruimte heeft
geplaatst schoongemaakt.

2.8.2. Weggaanbeleid personeelslid met corona gerelateerde symptomen
Conform de richtlijn RIVM dienen personeelsleden die gedurende de dag corona gerelateerde
klachten ontwikkelen direct contact op te nemen met hun teamleider/lid schoolleiding. Hij/zij roept de
ingeplande vervanger op. De leerkracht of de onderwijsassistent is verantwoordelijk voor de groep
totdat de invalleerkracht arriveert.

2.8.3. BHV
Het Hoofd BHV is verantwoordelijk voor de directe inzetbaarheid van een anti-besmettingskit en AED,
welke naast de standaard EHBO-koffer beschikbaar en aanwezig is op vaste plaatsen. Deze beschikt
over de volgende materialen:
 handschoenen (latex of pvc, tenminste 2 paar);
 desinfecterende handgel;
 FFP2/FFP3-mondkapjes (min 2 max 5 stuks);
 veiligheidsbril (enkele stuks);
 afvalzakjes.
 In de bijlage een instructiekaart met tips hoe te handelen mbt Coronavirus (deze
instructiekaart ligt ook bij de BHV-kist en bij de AED)
Een aangebroken anti-besmettingskit wordt aangeboden aan het Hoofd BHV. Deze zorgt voor
aanvulling van de kit en verzegeling.

2.8.4. Reanimatie
Er gelden aangescherpte richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad, het RIVM, de Nederlandse
Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland die opgesteld zijn in
verband met het Coronavirus:
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Leerling
Bij een kinderreanimatie (tot de puberteit) blijft de situatie ongewijzigd (conform communicatie NRR
en RIVM 23-03-2020) vanwege het beperkte risico op besmetting. Probeer hierbij zelf een inschatting
te maken of het kind in de puberteit is.
Volwassene
Bij reanimatie van een volwassene wordt het vaststellen van de ademhaling alleen bepaald door te
kijken (niet door voelen of luisteren). Er wordt in géén geval mond-op-mond beademing toegepast, bij
voorkeur ook niet met een beademingsballon. Bij verdenking van een coronabesmetting worden ook
géén borstcompressies uitgevoerd, maar direct 1-1-2 gebeld en een AED aangesloten.
Borstcompressies mogen wél toegepast worden wanneer er zekerheid is dat het volwassen slachtoffer
géén coronabesmetting heeft. Uiteraard dient hiervoor zo snel mogelijk een AED gebruikt te worden.
Draag indien mogelijk tijdens hulpverlening zoveel mogelijk beschermende handschoenen, niet alleen
ter bescherming van jezelf maar ook van het slachtoffer.
AANVULLEND:
Bij reanimatie voor volwassenen tijdens het coronavirus gelden voor bedrijfshulpverleners de
volgende richtlijnen:
•
Luister en voel niet of iemand nog ademhaalt, kijk alleen. Raak het hoofd van het slachtoffer
niet aan!
•
In de 112-meldkamer is een aangepast beleid om te achterhalen of een slachtoffer mogelijk
COVID-19 positief is.
Bij een slachtoffer zonder COVID-19 besmetting geldt:
•
Geef geen mond-op-mondbeademing.
•
Geef wel borstcompressies.
•
Sluit wel een AED aan.
Bij een slachtoffer met vermoeden van COVID-19 besmetting geldt:
•
Geef geen mond-op-mondbeademing.
•
Geef geen borstcompressies.
•
Sluit wel een AED aan.
Ga niet naar een reanimatie als:
•
Je je ziek voelt, of iemand in je gezin ziek is.
•
Je behoort tot een hoogrisicogroep.
Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen
staan op minimaal 1,5 meter afstand.
Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing,
beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!
Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de reanimatie.
Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19? Volg dan de
adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.
Wees je ervan bewust dat het ambulancepersoneel altijd in beschermende kleding naar een
reanimatie toe zal gaan. Het betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is.
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2.8.5. Meld- en registratiebeleid (bijna) incidenten en ziektegevallen
Incidenten
Alle personeelsleden dienen incidenten die risico op besmetting geven te melden bij zijn/haar
teamleid(st)er. Hierbij dient niet alleen gedacht te worden aan voor de hand liggende incidenten, zoals
fysiek contact tussen volwassenen of in aanraking komen met lichaamsvloeistoffen (bloed, speeksel,
snot, etc.), maar ook met de risico’s die het lesgeven door een leerkracht met zich meebrengt
(bijvoorbeeld lesgeven terwijl een gezinslid verkoudheidsklachten heeft). Teamleid(st)ers houden een
registratiebestand bij. In dit bestand wordt de aard en duur van het incident geregistreerd en het
tijdstip met datum waarop het incident is voorgevallen en wie daarbij betrokken waren. Indien de
gegevens voorhanden zijn wordt tevens genoteerd of betrokkenen reeds genezen zijn van corona,
getest en/of gevaccineerd zijn. Overige relevante gegevens worden ook genoteerd. Hierbij dienen
uiteraard de AVG-regels nageleefd te worden. Teamleiders overleggen met leidinggevende,
preventiemedewerker en/of GGD en/of bedrijfsarts wat de ernst van het incident is en gaan na of er
kwetsbare personen betrokken waren. Alleen zo kunnen er adequate maatregelen worden getroffen.
Corona gerelateerde symptomen
Uiteraard dienen tevens de corona gerelateerde symptomen van leerlingen en personeelsleden op
dezelfde wijze gemeld en geregistreerd te worden. Teamleid(st)ers zijn verantwoordelijk voor het
zoeken naar verbanden tussen deze ziekmeldingen en incidenten die hebben plaatsgevonden.
Positief ziektegeval
Conform de richtlijn RIVM wordt er bij één of meer bevestigde besmettingen met Covid-19 melding
gedaan bij de GGD.
Bijna incidenten
Tevens is het verstandig de teamleid(st)er op de hoogte te stellen van bijna incidenten opdat er lering
uit getrokken kan worden welke organisatiebreed wordt teruggekoppeld.

2.9.

Luchtverversing

 Voor aanvang van elke schooldag en na elke schooldag vindt spuien van het hele
schoolgebouw plaats (m.a.w. deuren en ramen worden tegen elkaar opengezet). Zowel
leerkrachten, onderwijsassistenten als de facilitair medewerker zijn hiertoe verantwoordelijk
gesteld.
 Natuurlijke ventilatie dient zoveel als mogelijk plaats te vinden door ramen op bijvoorbeeld de
kiepstand te zetten of deuren open te laten staan. De gezondheid van de aanwezigen gaat in dit
geval boven het gebrek aan thermisch comfort (uiteraard dient wel rekening gehouden te worden
met eventuele lichamelijke aandoeningen van de leerlingen). Ramen en deuren dienen in ieder
geval tijdens de grote en kleine pauze tegen elkaar open gezet te worden. Indien mogelijk dienen
leerkrachten en onderwijsassistenten hierop toe te zien. De facilitair medewerker ondersteunt
waar nodig en controleert op naleving van deze regel.
 In alle klaslokalen staat een CO2-meter. Zodra de CO2-meter 1200ppm aangeeft, dient er voor
meer natuurlijke ventilatie gezorgd te worden door middel van het raam openzetten (let op: dat
betekent niet dat er airco’s aangezet kunnen worden).
 Alle ramen en deuren worden bij het afsluiten van het schoolgebouw uiteraard gesloten.
 Alle roostertjes boven de ramen dienen echter te allen tijde open te blijven staan. Deze
mogen niet gesloten worden.
 Airco’s dienen zo veel als mogelijk uit te staan om te voorkomen dat er onnodig microorganismen verspreid raken. Op tropische dagen zal er geen lesgegeven worden.
 Luchtbevochtigingssysteem staan permanent uitgeschakeld. Deze mogen niet worden
gebruikt.
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 Het mechanische ventilatiesysteem is ingeregeld door de facilitair medewerker. Deze mag niet
op eigen initiatief worden aangepast.
 De facilitair medewerker ziet erop toe dat er sprake is van 24/7 afzuigventilatie in
toiletruimten i.c.m. gesloten ramen. Indien geen mechanische ventilatie aanwezig is in toiletten
zal hij erop toezien dat de ramen in de toiletruimte en eventueel aangrenzende ruimten open
worden gehouden.
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Aanvullend: Ventileren in de ruimtes op de Mytylschool
Lokalen hoofdgebouw






Alle down-lufting (roosters boven de ramen) in het gebouw staan open en deze mogen niet
gesloten worden en moeten altijd open staan.
In de pauzes zoveel mogelijk in de lokalen extra ventileren door de deuren en ramen open te
zetten.
Indien de weersomstandigheden het toelaten ook tijdens de lessen de ramen of buitendeuren
open laten staan.
Na schooltijd het lokaal minimaal 15 minuten ventileren, door ramen en deuren open te
zetten.
Aan het einde van de dag de schuifdeur naar de gang toe helemaal open laten staan.

VSO-gebouw



De mechanische ventilatie in het VSO-gebouw is uitgeschakeld.
In het VSO-gebouw het dakraam op de bovenverdieping openzetten of op de beneden
verdieping een deur openzetten.

Kantoren en andere ruimtes



Lucht regelmatig de kantoren door gedurende 10 tot 15 minuten ramen en deuren tegen
elkaar open te zetten (bij afwezigheid personeel). Doe dit in ieder geval tijdens de pauzes.
Het gebruik van losse ventilatoren is niet toegestaan voor alle ruimtes.
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Bijlage 1: Protocol Handen Desinfecteren
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Bijlage 2: Uitgangspunten gebruik PBM.
Algemeen
 Er zijn mondkapjes en handschoenen voorhanden.
 Plaats / leg persoonlijke beschermingsmiddelen alvorens het aantrekken nooit op een
oppervlakte als deze niet van tevoren is schoongemaakt.
 Verkeerd gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen geeft extra besmettingsgevaar en
schijnzekerheid.
Mondkapjes
Zie draaiboek voor richtlijnen mbt wanneer wel/geen mondkapje te dragen.
Instructies gebruik mondkapje
 Was je handen minimaal 20 seconden volgens Protocol Handen Desinfecteren (bijlage 1).
 Droog je handen goed af met een eenmalig te gebruiken papieren handdoekje.
 Pak mondkapje (het liefste bij de bovenrand) vast, vouw het mondkapje uit en breng het in
model.
 Pak het mondkapje bij de elastieken en plaats ze om de oren.
 Zorg dat het mondkapje goed aansluit, druk de neusklem aan.
 Test het mondkapje door te blazen en voel of er niet te veel lucht langs je gezicht lekt.
 Draag het mondkapje maximaal 3 uur en raak het niet meer aan.
 Vervang het mondkapje als het erg nat is.
 Je doet het mondkapje af door alleen de elastieken vast te pakken.
 Mondkapje weggooien.
 Pas handhygiëne toe: handen wassen of desinfectie volgens Protocol Handen Desinfecteren
(bijlage 1).
NB: bij medewerkers met baardgroei zal een mondkapje niet goed aansluiten op het gezicht.
Handschoenen
Wanneer je je goed houdt aan de persoonlijke hygiëneregels en de overige regels uit dit draaiboek dan
is het niet nodig om handschoenen te dragen. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het een fijn
idee is handschoenen te gebruiken, denk aan: helpen bij toiletbezoek leerling, lunchen en kolven. Voor
de BHV, medische, verpleegkundige hulpverlening en ADL-verzorging is het gebruik van handschoenen
niet verplicht gesteld.
Instructie gebruik handschoenen
 Zorg dat je geen sieraden om hebt.
 Was je handen minimaal 20 seconden volgens Protocol Handen Desinfecteren (bijlage 1).
 Droog je handen goed af met een eenmalig te gebruiken papieren handdoekje.
 Trek de handschoenen aan.
 Zorg dat je zo min mogelijk aanraakt, anders verspreiden je handschoenen alsnog microorganismen.
 Kom niet aan je gezicht, kleding, telefoon of tablet.
 Als je klaar bent met je werk, trek je de eerste handschoen uit door deze ter hoogte van de
handpalm vast te pakken en hem binnenste buiten van de hand af te schuiven.
 De tweede trek je uit door voorzichtig met de andere hand de opening beet te pakken en de
handschoen binnenste buiten van de hand af te schuiven.
 Plaats de handschoenen in de vuilnisbak.
 Pas handhygiëne toe: handen wassen of desinfectie volgens Protocol Handen Desinfecteren
(bijlage 1).
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Bijlage 3: Buitenspelrooster – Grote plein
Kleine pauze
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Hockeyveld

10.1510.30
A1

10.30 –
10.45
A2

10.1510.30
B1

10.30 –
10.45
B2

10.1510.30
C1

10.30 –
10.45
D2

10.1510.30
D3

10.30 –
10.45
VSOAB

10.1510.30
VSOD

10.30 –
10.45
VSOAO

Cruyff Court

B1

B2

C1

D2

D3

VSOAB

VSOD

VSOAO

A1

A2

Klimtoestel

C1

D2

D3

VSOAB

VSOD

VSOAO

A1

A2

B1

B2

VSO Plein

D3

VSOAB

VSOD

VSOAO

A1

A2

B1

B2

C1

D2

VSOD

VSOAO

A1

A2

B1

B2

C1

D2

D3

VSOAB

Grasveld/VSO
terras
Kleine pauze
Grote pauze

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Hockeyveld

12.15 12.45
A1

12.45 13.15
A2

12.15 12.45
B1

12.45 13.15
B2

12.15 12.45
D3

12.45 13.15
VSOAB

12.15 12.45
VSOD

12.45 13.15
VSOAO

Cruyff Court

B1

B2

C1

D2

VSOD

VSOAO

A1

A2

Klimtoestel

C1

D2

D3

VSOAB

A1

A2

B1

B2

VSO Plein

D3

VSOAB

VSOD

VSOAO

B1

B2

C1

D2

Grasveld/VSO
terras

VSOD

VSOAO

A1

A2

C1

D2

D3

VSOAB
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Bijlage 6: Brengen en ophalen SO en VSO leerlingen door Taxi




















De chauffeur en busbegeleiding zijn verplicht een mondneusmasker type IIR te dragen. Zij
richten het voertuig zo in dat zij en de VSO-leerlingen 1.5m uit elkaar zitten en 1.5m uit elkaar
blijven.
Leerlingen uit de groepen A2, B2 en VSO en leerlingen uit andere groepen vanaf 11 jaar zijn
verplicht een mondkapje te dragen. De leerlingen moeten zelf voor een mondkapje zorgen.
Het personeel van de vervoerder krijgt een mondkapje van het taxibedrijf.
Het niet dragen van een mondkapje = niet vervoeren.
In het voertuig is desinfecteer middel aanwezig.
Zolang het voertuig uitsluitend en alleen gebruikt wordt voor leerlingen vervoer is het niet
noodzakelijk dat na elke route het voertuig gereinigd moet worden. Wordt het voertuig
tussendoor toch voor andere doeleinden gebruikt, zal het voertuig tussendoor gereinigd
moeten worden.
De ouders/verzorgers moeten ervoor zorgen dat de kinderen buiten klaarstaan als de
chauffeur voor komt rijden en staan klaar bij de retourrit om hun kind weer op te vangen.
De ouders/verzorgers moeten minimaal 1.5m afstand houden van de chauffeur. De
ouders/verzorgers mogen het voertuig niet in.
Als de chauffeur twijfels heeft of een kind ziek is, kan het kind niet mee.
Op parkeerterrein van de Mytylschool staat een coördinator die alles coördineert.
De kinderen mogen pas uitstappen als de coördinator hiervoor toestemming geeft. De
chauffeur of busbegeleid(st)er begeleidt de leerlingen van de SO tot aan de voordeur van de
school en draagt de kinderen over aan het personeel van de school. De leerlingen uit het VSO
gaan via de zijkant (het pad tussen het schoolgebouw en het gebouw van Amarant) naar de
ingang op het schoolplein. De chauffeur en busbegeleid(st)er mogen de school niet binnen, ze
verlaten zsm het terrein van de school.
Bij het ophalen van de leerlingen zijn de voertuigen op tijd op school (niet onnodig vroeg) en
parkeren hun voertuigen op het voor hun daarvoor gereserveerde parkeervak. Het personeel
van de bus blijft bij het voertuig en wacht tot de kinderen naar de voertuigen komen. Het
personeel van de voertuigen mag volstrekt niet in groepjes wachten bij de voordeur.
De SO-leerlingen komen met tussenpozen per groep begeleid door leerkracht en
onderwijsassistent naar buiten en dragen de kinderen over aan het personeel van het
voertuig. De VSO-leerlingen komen zelfstandig naar de bussen en houden 1.5m afstand van
volwassenen.
Uiteraard wordt altijd 1.5m in acht genomen voor de volwassenen.
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