Protocol start schooljaar 2020-2021 obs De Eshoek

Algemeen
De vakantie zit er op en we mogen weer naar school! We hebben het schooljaar 2019-2020 op een
bijzondere manier met elkaar afgesloten en we kunnen helaas nog niet helemaal ‘normaal’ starten.
Gelukkig komen er (zoals het nu lijkt) voor de basisscholen in Nederland geen extra maatregelen. In
dit document kunt u de afspraken lezen die gelden bij de start van het nieuwe schooljaar. De
afspraken zijn ontleend aan het Protocol basisonderwijs na 1 juli van de PO-raad. We vertrouwen er
op dat u begrijpt dat we er als school alles aan doen om een veilige omgeving voor de leerlingen en
teamleden te organiseren. Mocht u onverhoopt vragen hebben, dan weet u ons te vinden.
Schooltijden en pauzes
Met ingang van maandag 17 augustus gaat De Eshoek voor alle groepen open, met de gebruikelijke
schooltijden van 8.30 tot 14.00 uur. Tijdens de pauze kunnen alle groepen weer met elkaar spelen.
Dit betekent dat er niet meer op verschillende pleinen (buitenruimtes) gepauzeerd gaat worden.
Ouder(s)/verzorger(s) en externen in school
De versoepeling van de maatregelen betekent dat er weer externen in het schoolgebouw aanwezig
mogen zijn, zoals b.v. externe hulpverlening, collega’s van andere scholen en stagiaires. Via
intekenlijsten wordt precies bijgehouden wie op welke dag in het gebouw aanwezig zijn (geweest),
zodat in geval van besmetting snel en efficiënt contactonderzoek kan worden uitgevoerd.
Onder bepaalde voorwaarden mogen we weer ouder(s)/verzorger(s) in de school ontvangen. Dit
betekent niet dat er weer sprake is van vrije inloop. Vanaf de start van het schooljaar gelden
onderstaande afspraken:




Ouder(s)/verzorger(s) zijn welkom op het schoolplein en houden hier altijd 1,5
meter afstand van elkaar.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen vragen telefonisch of via het ouderportaal stellen.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen niet ‘zomaar’ even de school in lopen voor een vraag.





Ouder(s)/verzorger(s) die de school (om welke reden dan ook) willen betreden,
moeten gebruik maken van de hoofdingang. Na de hoofdingang is een triage
ingericht (het stellen van vragen aan iemand om zijn of haar gezondheidssituatie te
kunnen beoordelen). De conciërge voert de triage uit door u bij binnenkomst een
aantal vragen te stellen over uw gezondheid.
Tijdens de geplande startgesprekken gebruikt u zowel voor de in- als uitgang, samen
met de leerling, de nooddeur van de klas.

Vrijwilligers in de school
Vrijwilligers zijn ook welkom in de school. Ook overleggen waar ouders bij betrokken zijn
(OR/MR/Verkeer) kunnen in de school plaatsvinden. Alle betrokkenen kiezen de hoofdingang en
houden altijd 1,5 meter afstand van andere volwassenen en beantwoorden bij aanvang van de taak
een aantal triagevragen over hun gezondheid.
In verband met de hygiëne komt het LOT (Luizen OpsporingsTeam) voorlopig niet in actie. Wilt u
daarom thuis extra goed controleren?

Halen/brengen
We vragen u tijdens de haal-en brengmomenten van leerlingen afstand te bewaren op de route naar
en van school. U neemt afscheid van uw zoon/dochter op het plein en/of de fietssluis. Ouders
brengen leerlingen niet in school. De leerkrachten van de onderbouw wachten de kinderen op het
plein op. Kleuters gebruiken de in-en uitgang zoals gebruikelijk. De kinderen van de groepen 3 t/m 8
gebruiken de ingang op het tussenplein, grote plein of de hoofdingang. Voor de juiste ingang is een
bijlage ‘Wegwijs in de school’ toegevoegd. Op de verschillende pleinen is een pleinwacht aanwezig,
waar u een eventuele boodschap voor de groepsleerkracht kunt achterlaten.
Na de eerste bel (08.20 uur) mogen de kinderen naar binnen, na de tweede bel (08.25 uur) moeten
de kinderen naar binnen. Elke groep hanteert vaste looproute in de gangen.

Activiteiten
Voor groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen, musicals en excursies gelden de algemene
richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. De afweging
over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau gemaakt
binnen de richtlijnen van het RIVM. De Eshoek heeft zorgvuldig de afweging gemaakt en beoordeeld
dat we binnen de maatregelen die op dit moment gelden, met de klas op schoolreis gaan. U
ontvangt van de leerkracht een speciale schoolreisbrief waarin de inhoud en organisatie van de reis
vermeld staat en de daarbij behorende corona-maatregelen.

Aanpak
Alle groepen gaan met ingang van 17 augustus weer vijf dagen in de week fysiek onderwijs volgen.
Iedere vorm van thuisonderwijs (uitgezonderd huiswerk; zie huiswerkbeleid en huiswerkboekje op
de website) is gestopt, de leerkrachten pakken het reguliere lesprogramma weer volledig op. De

lessen bewegingsonderwijs kunnen ook weer doorgaan in de sporthal, de sportvelden of het
zwembad. Het gymrooster is opgenomen in de nieuwsbrief van augustus 2020. Na de gymlessen
wordt er ook weer gedoucht (vanaf groep 6). De eerste lesweek is daarop echter een uitzondering.
In de kleedkamers van de sporthal worden namelijk aanpassingen in de doucheruimtes gedaan.
Deze aanpassingen zijn na de eerste schoolweek afgerond.
Toetsen/rapporten
De gebruikelijke Cito-toetsen zijn in juni niet afgenomen. De Eshoek neemt nu in september de Cito
toetsen af. Het doel van het afnemen van de Cito toetsen na 4 weken onderwijs in het schooljaar
2020-2021, is om de beginsituatie (opnieuw) vast te stellen. De uitslag van de toetsen wordt niet
meegenomen in een rapport of gebruikt voor een verwijzing. Er wordt dus geen oordeel aan de
uitslag gegeven. Essentieel is de analyse van de na vier schoolweken gemaakte Cito toetsen. De
centrale vraag is: wat heeft deze leerling nodig in de huidige situatie en in deze groep om optimaal
te kunnen profiteren van het aangeboden onderwijs?

Praktische zaken
Thuisblijfregels leerlingen
Nu we qua onderwijstijd weer kunnen terugkeren naar een normale situatie, is het des te
belangrijker dat we ons aan de regels houden en kinderen bij ziekte of ziekte van gezinsleden niet
naar school komen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we het schooljaar op een goede manier
met elkaar kunnen starten. Op De Eshoek hanteren wij de (strenge) regels die het RIVM speciaal
voor het primair onderwijs heeft opgesteld.

Ziek zijn & thuis blijven
Zowel voor leerlingen als personeel geldt:







Thuisblijven bij één van de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn,
moeilijk ademen of koorts. Men mag weer naar school als men 24 uur volledig klachtenvrij
is. Er bestaat een mogelijkheid om kinderen te laten testen op COVID-19 bij klachten, dit
traject loopt via de GGD. Voor meer informatie kunt u contact zoeken met de school. Bij
chronische verkoudheid en/of hooikoortsklachten is het verstandig even contact te zoeken
met de groepsleerkracht.
Thuisblijven bij: huisgenoten met bovenstaande klachten of vastgestelde COVID-19. Neem in
deze gevallen altijd contact op met school.
Leerlingen die tijdens schooltijd verschijnselen vertonen (verkoudheid, niezen, hoesten,
keelpijn, moeilijk ademen of koorts), dienen direct door een ouder/verzorger opgehaald te
worden. Wij nemen geen temperatuur op bij leerlingen, bij twijfel bellen we naar de
ouder(s)/verzorger(s).
Leerlingen die binnen de risicogroep vallen (of familieleden hebben die binnen de
risicogroep vallen) kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Neem hiervoor contact
op met de directie.

Thuisblijven
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor:
http://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid
Voor leerlingen in groep 1 of 2 geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen,
behalve:




als het kind ook koorts heeft
het kind contact heeft met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn
geïnformeerd door de GGD.
er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe
coronavirus (zie rivm.nl/coronavirus-covid-19).

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:




bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk
of smaak);
het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).

In algemene zin geldt:








Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen
thuisblijven en 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: http://lci.rivm.nl/leefregels
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 moet 14
dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie:
http://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:




Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de
instructies ook http://rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
Bij leerlingen met klachten wordt aan ouder(s)/verzorger(s) gevraagd om de leerling te laten
testen, 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).

Naar huis sturen van leerlingen






Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd bij
“Thuisblijven”, gaat de leerling naar huis. Dit geldt niet voor leerlingen uit groep 1 en 2 met
neusverkoudheid zonder koorts.
Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele
broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis. De leerling gaat dan ook niet
naar de BSO.
Wij gebruiken geen temperatuurmeting als indicator. Zonder uitzondering moet een leerling
of personeelslid met klachten naar huis. Een temperatuurmeting bij twijfel kan juist
onduidelijkheid geven.

Specifiek is de volgende maatregel van kracht:


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

Op vakantie geweest in een ‘oranje-rood gebied’?
Bekijk de website van de rijksoverheid waarin u leest over het dringende advies om 14 dagen in
thuisquarantaine te gaan. Ook als u geen klachten heeft die lijken op corona of als uit een test blijkt
dat u geen corona heeft.
Voor De Eshoek gelden de volgende afspraken:




Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen gewoon naar school, tenzij zij gezondheidsklachten
hebben.
Gezinsleden die in (verplichte) thuisquarantaine zitten, komen vanzelfsprekend niet op/rond
de school.
Met de groepsleerkracht vindt er bij thuisquarantaine overleg plaats over thuisonderwijs en
afstandsonderwijs.

Afwezigheid/ziekte leerkracht
Ook voor leerkrachten gelden bij gezondheidsklachten strenge regels en bij gezondheidsklachten die
met het coronavirus verband kunnen houden, mogen zij niet op school verschijnen. Uiteraard zullen
we ons best doen vervanging te regelen, maar mocht dat niet mogelijk zijn dan kunnen wij in
uiterste gevallen genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. Het team van De Eshoek
werkt aan beleid (in overleg met MR en bestuur) hoe op school onderwijs op afstand gegeven kan
worden in het geval er een groep in quarantaine moet of als er langdurig geen (inval) leerkracht
beschikbaar is.
Verzuim melden
Afwezigheid van de leerling en de reden van verzuim kunt u voor schooltijd telefonisch melden bij de
conciërge. Corona-achtige verschijnselen hebben onze bijzondere aandacht en worden daarom
apart geregistreerd. Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per

groep) neemt de school contact op met de GGD. School en leerplicht coördineren samen de
leerplichtwet.
Algemene hygiënevoorschriften
De schoonmaaksters zorgen ervoor dat er dagelijks intensieve schoonmaak plaatsvindt. Ook hier
volgen we de hygiëne richtlijnen. Te denken aan reinigen met water en zeep, deurklinken en
trapleuningen dagelijks afnemen en tafeloppervlakten sprayen.
De leerlingen wassen de handen met water en zeep op de volgende momenten:





bij binnenkomst
voor het eten
na de pauzes
na de toiletgang.

Het is voor leerlingen niet nodig om desinfecterende gel of beschermingsmiddelen te gebruiken.
Er worden nog geen traktaties uitgedeeld bij verjaardagen en er wordt geen eten gedeeld als een
leerling iets is vergeten.
Het is op dit moment zowel voor leerlingen als leerkrachten niet nodig om persoonlijke
beschermingsmiddelen te dragen.
Afstand houden
We nemen de adviezen van het RIVM over en hanteren de volgende afspraken:




Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
Leerkrachten houden (waar mogelijk) een afstand tot leerlingen. In het geval van incidenten
of medische hulp, wordt dit voorschrift losgelaten.
Leerkrachten en overig personeel houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar.

Ventilatie
Op dit moment wordt er gesproken over de verspreiding van het coronavirus door
ventilatiesystemen. Het RIVM raadt één manier van ventileren af: recirculatie, waarbij de lucht in de
ruimte aangezogen en weer in dezelfde ruimte wordt terug gebracht. De Eshoek beschikt gelukkig
over mechanische ventilatie, waarbij de aanwezige lucht wordt afgevoerd naar buiten en verse lucht
wordt aangevoerd vanaf buiten.

