Wijzigingen per 20-10-2020 BAO

Toelichting

(Wijzigingen SO/SBO idem aan bao. Maar waar BAO/regulier onderwijs staat, wordt daar SO/SBO van gemaakt)
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4.Na school gaan alle leerlingen gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
5.Na lestijd gaan ook personeelsleden direct naar huis.

I/3 hygiëne maatregelen

Voor personeelsleden in het regulier basisonderwijs is het niet verplicht om
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een mondneusmasker te dragen. Lokaal kan
besloten worden dit bij verplaatsingen van volwassenen buiten het leslokaal (waarbij
de 1,5m afstand niet gegarandeerd kan worden) wel dringend aan volwassenen te
adviseren. Indien dit niet geadviseerd wordt kan elk personeelslid hier alsnog zelf toe
besluiten bij verplaatsingen buiten het leslokaal. Het is van het grootste belang hier te
benadrukken dat het uitdragen en toepassen van de 1,5m afstandsregel en de overige
hygiënemaatregelen van het grootste belang zijn.
.

II/1 Aanwezigheid van
leerlingen op school en
(les)aanbod

•
Voor groepsactiviteiten in de school zoals bijv. vieringen en musicals geldt het dringende advies om
dit te organiseren met enkel de aanwezigheid van leerlingen en personeelsleden zoals schoolreisjes,
schoolkampen, vieringen, musicals en excursies geldHierbij dienen de personeelsleden onderling wel de 1,5
meter afstand te handhaven. en 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 schoolof bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM.
•
Voor groepsactiviteiten buiten de school zoals bijv. schoolreisjes excursies en schoolkampen geldt
in eerste instantie het advies van de overheid om de reisbewegingen zoveel als mogelijk e beperken. Indien
een school besluit toch een activiteit te organiseren op een andere locatie, dan zijn de regels zoals die
gelden op die locatie van toepassing. Organiseert de school toch activiteiten op een andere locatie, dan zijn
de regels zoals die gelden op die locatie van toepassing.
•
Voor elke groepsactiviteit geldt: Dde afweging over het al dan niet organiseren van
groepsactiviteiten wordt op school of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM. Het
huidige advies van de overheid is om de reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Uitwerking van oproep
zoveel mogelijk thuis te
werken.
OCW heeft ons geadviseerd
hier te specificeren dat het
in dit soort gevallen enkel
om buiten het leslokaal zou
kunnen gaan en dat de 1,5m
afstandsregel en
hygiënemaatregelen van het
grootste belang zijn.

•
Kleedkamers en douches in externe sportaccommodaties kunnen openblijven voor
bewegingsonderwijs in het po. Voor bewegingsonderwijs, zie link:
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II/2 consequenties voor les
op afstand

https://www.kvlo.nl/hulp-en-advies/juridisch-onderwijs-cao/onderwijstype-of--thema/protocol-poschooljaar-2020-2021.html .
Gymlessen gaan door. Douches en kleedkamers op sportfaciliteiten in een externe accommodatie blijven
open.

Nav input OCW aangepast.

Alleen voor leerlingen die vanwege de RIVM richtlijnen, geen fysiek onderwijs mogen volgen. De
consequenties zijn afhankelijk van de lokale situatie en de mogelijkheden die er zijn om in meer of mindere
mate fysiek onderwijs te blijven verzorgen.

O&O wees ons terecht op
de verheldering die dit punt
kon gebruiken. We hebben
gezorgd voor afstemming
met het meest recente
servicedocument.

Voor leerlingen die vanwege de RIVM richtlijnen of lokale maatregelen, geen fysiek
onderwijs mogen/kunnen volgen.
II/3 aanwezigheid in school
van ouders etc.

Gezien de huidige ontwikkelingen wordt van scholen gevraagd zeer kritisch af te wegen in hoeverre de
aanwezigheid van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en/of (externe) professionals strikt
noodzakelijk is. Indien de school besluit externen toe te laten dan zal zij strikt Met het strikt toepassen van
de gezondheidscheck is aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en
(externe) professionals toegestaan.moeten hanteren en de algemeen geldende afstand- en
hygiënemaatregelen. Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m afstand tot elkaar en passen strikt de
hygiënevoorschriften toe.

II/4 oudergesprekken

Oudergesprekken kunnen in de school plaatsvinden met het strikt toepassen van de gezondheidscheck en
de 1,5 m afstand.
Voor alle vormen van contact(en) met ouders/verzorgers geldt dat dit in beginsel digitaal plaatsvindt.
Oudergesprekken:
Uitgangspunt is: gesprekken zoveel mogelijk digitaal voeren. Indien in uitzonderlijke situaties wordt besloten
een gesprek binnen de school te voeren dan geldt:
Oudergesprekken op de schoollocatie kunnen in de schoolkunnen enkel plaatsvinden met het strikt
toepassen van de gezondheidscheck en de 1,5 meter afstand tussen volwassenen.
Ouderavonden en overige ouderbijeenkomsten:
Voor ouderavonden geldMocht de school toch een bijeenkomst voor ouders op de schoollocatie organiseren
dan geldenen de regels voor bijeenkomsten in binnenruimtes: minder dan 30 personen, met inachtneming
van 1,5 meter afstand, gezondheidscheck en hygiënemaatregelen.
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III/1 Algemeen

Van scholen wordt gevraagd zoveel als mogelijk een bijdrage te leveren aan het kunnen toepassen van de
afstandsregels tussen volwassenen. Aan scholen wordt daarom geadviseerd ouders/verzorgers erop te
wijzen buiten het schoolgebouw te blijven en in de schoolomgeving ten minste de 1,5 meter afstand te
bewaren. Hieronder volgt een enkele specificering.

III/2 schoolplein

Op het schoolplein geldt eveneens de 1,5m afstand tussen volwassenen.Ouder(s)/verzorger(s) begeven zich
bij voorkeur niet op het schoolplein, tenzij het benutten van het schoolplein noodzakelijk is voor:

Toegevoegd, daarna
doorgenummerd

• de lokale omstandigheden t.b.v. het waarborgen van de 1,5m afstand tussen volwassenen;
• het bewaken van de verkeersveiligheid;
• het bieden van looproutes om de school(omgeving) met inachtneming van de 1,5 m afstand te verlaten;
• maatwerk op basis van leeftijdscohorten; denk hierbij aan het toegang verlenen tot het schoolplein voor
ouders/verzorgers van de jongste leerlingen van de school;
• het toepassen van de algemeen geldende richtlijnen.
III/3 looproutes in en om de
school
III/4 Binnenkomst, ophalen
en looproutes door
schoolBrengen, halen en
benutten van de
schoollocatie

III/5 Ventilatie

De school hanteert looproutes waar dit een bijdrage levert in de school(omgeving) aan de geldende
afstandsregels tussen volwassenen..
• Om voldoende afstand tussen volwassenen te garanderen kunnen scholen ervoor kiezen om te werken met
gespreide breng- en haaltijden of het schoolplein (deels) benutten om volwassenen te spreiden.
• Indien ouders/verzorgers hun kinderen brengen/halen, dan wordt scholen geadviseerd om
ouders/verzorgers erop te wijzen buiten school te blijven en afstand van elkaar te houden.
• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
• Bij het benutten van de schoolaccommodatie voor andere activiteiten dan onderwijs:
• Als de schoolaccommodatie ná schooltijd gebruikt wordt door/verhuurd wordt aan externen, dan gelden de
regels voor bijeenkomsten in binnenruimtes (max. 30 personen met inachtneming van 1,5 meter afstand).

Lucht lokalen en andere ruimtes meerdere keren per dag door ramen en deuren 10-15 minuten per keer
tegenover elkaar open te zetten (als er geen personen in de ruimte aanwezig zijn).

Gecheckt bij Tanja.
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IV/1 Medisch handelen /
verzorgende handelingen
zorgverlenen

Medische handelingen kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Indien
een individueel personeelslid behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan in die situatie een
persoonlijke afweging gemaakt worden. daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het
niet nodig.
Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg in het regulier én speciaal basisonderwijs moeten
worden uitgevoerd waarbij normaal gesproken handschoenen worden gedragen, wordt geadviseerd deze nu
ook te dragen. Extra middelen, zoals mondkapjes, zijn niet nodig. , verder worden extra persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals niet-chirurgische mondneusmaskers geadviseerd.

IV/2 wegstuurbeleid

Specifiek is de volgende maatregel van kracht:
•
Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald. Aan scholen
wordt geadviseerd ouders/verzorgers erop te wijzen buiten school te blijven en afstand van elkaar te
houden.

Op advies van OCW
aangepast, mogelijk komt
RIVM nog met een nadere
aanscherping/toelichting
dan verwerken we dit z.s.m.
in de protocollen.
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