Kwaliteitskaart Volledig openen school

Doel
De kaart heeft in eerste instantie het doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij de school weer
volledig kunnen openen, zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk) zo goed
als mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen wij de mogelijkheid om het coronavirus door te geven
zo veel mogelijk beperken.

Uitgangspunten
•
•
•

Veiligheid van teamleden, ouders en leerlingen staat voorop. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM;
Het onderwijsprogramma zoals voor de Corona wordt weer volledig hervat, met waar nodig
aanpassingen;
Alle kinderen komen naar school, thuisonderwijs en noodopvang stopt op 8 juni;

Organisatie
De leerlingen gaan 5 dagen per week naar school. Tussen de leerlingen hoeft geen 1, 5 meter afstand bewaard.
Tussen de leerlingen en de leerkrachten bewaren we zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
Overig:
• Teamleden die niet direct op school aanwezig hoeven te zijn, worden aangemoedigd om thuis te werken,
om zo min mogelijk volwassenen op school aanwezig te hebben.
• Orthopedagogen, onderwijsadviseurs, ambulant begeleiders maar ook CV-monteurs proberen we zoveel
mogelijk buiten de deur te houden. Zij bezoeken naar de aard van hun werkzaamheden heel veel scholen
en zouden daardoor het virus kunnen verspreiden.

Ouders in de school
•
•
•
•
•
•

Ouders zijn niet welkom in school of op het schoolplein.
Ouders brengen kinderen tot aan de heg,
Kinderen lopen zelfstandig naar binnen door de ingang die ze de afgelopen periode hebben gebruikt,
Wij willen ouders vragen bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren.
Ouders verzoeken wij om niet op de stoep bij de school te parkeren, maar elders in de wijk. Dit i.v.m. de
veiligheid.
Daarnaast worden ouders verzocht niet langs de stoep te parkeren om kinderen af te zetten. Doe dat
liever iets verder de straat in. Het maakt dat het voor fietsende leerlingen vaak onoverzichtelijk is.

Halen en Brengen
Brengen
Om te voorkomen dat er heel veel (loop/fiets)verkeer tegelijkertijd op of om de school is, hebben wij de volgende
maatregelen getroffen. Kinderen kunnen vanaf 08:15 uur door de hun welbekende ingangen naar binnen. Het is
niet de bedoeling dat de leerlingen op het plein gaan spelen. Ouders komen niet op het schoolplein. Om 8:30 uur
gaan de deuren dicht en beginnen de lessen. Na een week evalueren we of deze maatregel voldoende is of dat
we een andere keuze moeten maken voor haal-, en brengtijden.
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•
•
•

•
Halen
•
•
•
•

•

Leerlingen die zelfstandig naar school kunnen, komen zelfstandig.
Ouders brengen de leerlingen tot aan de heg.
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende ingangen.
Groep A, Leonie en Ingrid: hoofdingang
Groep B, Ria: hoofdingang
Groep C, Cindy en Martijn: hoofdingang
Groep D, Mirelle en Ingrid: kleuteringang
Groep E, Marjolein: ingang via de nooddeur aan de grasveldzijde
Groep F, Mirelle en Marleen: op het plein
Groep G, Orlea en Linda: op het plein
Groep I, Esmee en Ingrid: nooddeur in het noodlokaal
Groep J, Sabrina: kleuteringang
Ouders brengen leerlingen niet in school en blijven niet bij het raam staan om te zwaaien.
Aan het eind van de dag spreiden wij het ophaalmoment om de doorstroming te bevorderen.
Wij verzoeken alleen uw kind op te halen, indien deze echt niet zelfstandig naar huis kan.
Zodra de kinderen zijn opgehaald, dienen ouders de omgeving van de school direct te verlaten.
De kinderen worden naar buiten gebracht bij de volgende uitgangen:
14:20 uur Groep F en G: kleuteringang, op de normale plekken bij de muur
14:30 uur Groep D en E: via de achterdeur van groep E, dus aan de grasveldzijde
Groep A en I: via de hoofduitgang
14:40 uur Groep B en C: via de hoofduitgang
Groep J: via de kleuteruitgang
NB. De kleuters zijn op vrijdag om 12:15 uur vrij.

Jassen en tassen
•
•

Materialen, zoals jassen en tassen, worden aan de stoelen in het klaslokaal gehangen.
Lunch en pauzehap blijven in de tas, totdat de leerkracht aangeeft dat het gepakt kan worden.

Kleuters van net 4 jaar
Voor kinderen die in de periode na 8 juni de schoolgaande leeftijd hebben bereikt:
• Kan de leerling zonder verdriet naar school? Ouders zijn leidend hierin en wordt geadviseerd niets te
forceren. De leerkracht kan een leerling op afstand niet goed troosten.
• Kinderen die schoolgaan goed aankunnen, starten meteen en hebben geen wen-periode.
• Kinderen waarover twijfels zijn niet laten deelnemen, omdat u als ouder de school niet in mag. In overleg
met directie kan de leerling wel, op nader overeen te komen tijdstip op de dag, tot aan de voordeur
worden gebracht.

Leerlingen van groep 3/4
De leerlingen van de middenbouw gaan tot aan de zomervakantie ook op de vrijdagmiddag naar school. We
willen met deze extra lestijd de laatste periode nog wat extra aandacht geven aan o.a. het lezen.
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Onderwijs op afstand
Zoals we eerder hebben genoemd gaat de school weer volledig open. Dit betekent dat er geen mogelijkheid
geboden wordt voor thuisonderwijs of begeleiding na schooltijd van kinderen die niet aanwezig. Uitzonderingen
worden gemaakt voor leerlingen die langere tijd ziek zijn. Deze begeleiding zal echter beperkt zijn.

Inrichting van de lokalen
Zoals aangegeven bij de persconferentie, is in de leeftijdscategorie tot 12 jaar 1,5 meter afstand houden niet
realistisch. Toch zullen wij ons best doen om zo veel mogelijk de 1,5 meter in acht te houden tussen leerkracht
en leerling.
•

Voor de leerlingen in groep 1-2 is het niet realistisch om 1,5 meter afstand te creëren. Om toch zo veel
mogelijk afstand tussen leerkracht en kleuters te kunnen creëren, zijn de volgende afspraken van
toepassing:
o Kleuters hebben kledingstukken aan die zij zelfstandig aan en uit kunnen trekken.
o Drink- en eetgerei moet zelfstandig kunnen worden opengemaakt. Drinkbekers evt. vervangen
voor drinkpakjes.
o Leerlingen die niet zindelijk zijn, geholpen moeten worden met luierbroekjes, billen afvegen etc.
kunnen niet op school aanwezig zijn.

Eten en drinken
•
•
•
•

Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van het tussendoortje;
Kinderen mogen geen voedsel delen;
Tot aan de zomervakantie delen de leerlingen niet uit op school, ook niet voor de verjaardag;
Leerlingen moeten ook tijdens het eten aan hun eigen tafel zitten.

Toetsen
Vanaf 15 juni worden er een paar Citotoetsen afgenomen om ons inzicht te geven in de ontwikkeling van de
leerlingen de afgelopen periode en om voor het nieuwe schooljaar een goede start te kunnen maken. De
volgende toetsen worden afgenomen:
- Rekenen
- Spelling
In het najaar zal mogelijk nog begrijpend lezen afgenomen worden.

Gesprekken en verslagen
De tienminuten gesprekken die gepland staan voor de week van 6 juli worden via Teams ingepland. Er zijn dus
geen fysieke gesprekken. Voor wat betreft de verslagen hebben we besloten om een alternatief verslag mee te
geven waarbij kort beschreven staat wat de bevindingen van de afgelopen periode zijn geweest. Hierbij gaat het
vnl. om observaties van de leerkracht(en).

Sport- spelmomenten
•

In de periode van 8 juni tot en met 1 juli zal er geen gym gegeven worden in de Veur. Er wordt gesport op
het sportveld bij de Veur afhankelijk van het weer. Mocht de gemeente besluiten om de Veur te openen
dan kan er ook binnen gesport worden. Leerlingen “gymmen” in hun gewone kleding. Er is dus geen
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mogelijkheid tot omkleden, behalve dan het wisselen van schoenen. Zorg op de dagen dat er gym is voor
makkelijk zittende kleding.

Overblijf
Tot aan de zomervakantie zullen de kinderen tussen de middag in twee shifts naar buiten gaan. We proberen de
groepen zoveel mogelijk op een eigen speelplek te laten spelen. Er vindt dus tussen de groepen onderling zo min
mogelijk contact plaats. Ook de overblijfmedewerkers houden 1,5 meter afstand tussen de leerlingen en elkaar
en komen niet de school in.

Groepsactiviteiten
Alle geplande groepsactiviteiten zoals zomerfeest, juffen/meesterdag, schoolreisje en andere groepsactiviteiten
gaan niet door. Voor wat betreft de afsluiting van het schooljaar en het afscheid van groep 8 zijn we nog naar
alternatieven aan het zoeken.

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen
•

Contact met de leerkracht kan via de mail, de telefoon of via teams;

Gezondheid en hygiëne maatregelen op school
Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zo veel als mogelijk uit de weg worden
gegaan. Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en dienen onderling de 1,5 meter
afstand te houden. Er zal bij binnenkomst gevraagd worden om desinfecterende gel te gebruiken. Deze staat bij
de ingang. Er zal de komende tijd ook halverwege de dag extra schoongemaakt worden door het
schoonmaakbedrijf.

Zieke collega’s
Het volledig openen van de school staat en valt met de gezondheid van de leraren. Leraren kunnen werken als er
geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Ook met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten
leraren thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM/GGD.
Afwezigheid van leerkrachten:
• Bij afwezigheid van de leerkracht, wordt indien mogelijk vervangen;
• Wanneer er geen vervanger gevonden is blijven de leerlingen thuis, leerlingen kunnen niet verdeeld
worden over de groepen;
• Bij langdurige afwezigheid van de leerkracht bekijken we of er een mogelijkheid is om onderwijs op
afstand te geven;

Zieke leerlingen
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:
•
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
•
Neusverkoudheid.|
•
Hoesten.
•
Moeilijk ademen/benauwdheid.
•
Tijdelijk minder ruiken en proeven.
•
Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
•
Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en
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uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen
klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels. Leerlingen kunnen
naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met milde symptomen zoals
een verkoudheid moet de leerling thuisblijven totdat deze 24 uur klachtenvrij is.
Thuisblijfregels gezondheid leerlingen
•
Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft
de leerling ook thuis.
•
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de
opvang.
•
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet
de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor
meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
•
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school
contact op met de GGD.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
•
•

Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
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).
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).

•
•

Bovenstaande regels gelden ook voor het personeel.

Wegstuurbeleid
•
•

•

Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat het personeelslid naar huis.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat de leerling naar huis. Ook eventuele
broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de
BSO.
Zonder uitzondering moet een leerling of personeelslid met klachten naar huis.

Specifiek is de volgende maatregel van kracht:
•

Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald.

Handen wassen, hoesten of niezen
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. Het goed
wassen van de handen duurt ongeveer 20 seconden.
De leraren en leerlingen wassen op regelmatige basis de handen.
Leerlingen krijgen instructie om de handen goed te wassen. De leerlingen drogen hun handen af met papieren
wegwerpdoekjes.
• Terugkerende training en aandacht voor routinematig handen wassen;
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•
•
•
•

Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen bij aankomst op school;
Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten of
niezen;
Leerkrachten wijzen de leerlingen er op te hoesten en te niezen in de elleboog;
De leraar geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden.

Schoonmaak en hygiëne
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen wij de oppervlakken die met de handen in contact zijn
regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, speelgoed,
handgrepen, leuningen, deurklinken, toiletbrillen en toetsenborden.
• In iedere klas zijn verschillende materialen beschikbaar om te kunnen voldoen aan de
hygiënemaatregelen:
o Papieren handdoekjes
o Handgel
o Zeeppompjes
o Latex handschoenen
o Schoonmaakmiddelen
• Deuren blijven zoveel mogelijk open, om de contactmomenten te verminderen.
• Directeur is eindverantwoordelijk voor de schoonmaak en hygiëne op school.
Voor vragen of opmerkingen kunt u per mail contact opnemen met:
Cathelijne Willemse, cathelijne@montessori-passepartout.nl
Gaby Brok, gaby@montessori-passepartout.nl

