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Dit protocol is gebaseerd op de RIVM-richtlijnen en op het advies van de Rijksoverheid van 28 september
2020 met betrekking tot het dragen van een (niet chirurgisch) mondneuskapje in het V(S)O. Naar alle
waarschijnlijkheid gaat m.i.v. november een mondkapjesplicht gelden die ook van toepassing zal zijn (bij
verplaatsingen) in het voortgezet speciaal onderwijs.
5.Na lestijd gaat iedereen direct naar huis.

I/2 Mondneusmasker

II/1 Focus

II/2 Aanwezigheid van
leerlingen op school en
(les)aanbod

Naar alle waarschijnlijkheid geldt met ingang van november 2020 een verplichting tot het dragen van een
(niet chirurgisch) mondneusmasker bij verplaatsingen in de school. Het protocol zal hierop worden
aangepast.
Tot die tijd geldt:
De Rijksoverheid geeft het dringende advies aan alle leerlingen, medewerkers en andere aanwezigen om op
scholen, met etc.
De school is 100% open. Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
Mogelijkheden tot fysiek onderwijs voor de leerling die in de risicogroep valt en/of gezinsleden heeft die in
de risicogroep vallen is ter beoordeling aan de behandelend arts van de leerling.

Toegevoegd “fysiek”
conform so/sbo protocol

• Alle leerlingen gaan volledig naar school. Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand
gehandhaafd te worden.
• Voor groepsactiviteiten in de school zoals bijv. vieringen en voorstellingen geldt het dringende advies om dit
te organiseren met enkel de aanwezigheid van leerlingen en personeelsleden. Hierbij dient rekening
gehouden te worden met de 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling, en tussen leerlingen en
personeelsleden.
• Voor groepsactiviteiten buiten de school zoals bijv. studiereizen, excursies en schoolkampen geldt in eerste
instantie het advies van de overheid om de reisbewegingen zoveel als mogelijk te 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.
• Voor elke groepsactiviteit geldt: de afweging over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt
op school of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM.
• De reguliere onderwijsactiviteiten onder begeleiding van OP/ OOP vinden doorgang. Zingen in
groepsverband wordt afgeraden: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding
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Praktijkvakken/praktische activiteiten
Geadviseerd wordt – met name vanuit uitstroom arbeid/uitstroom (arbeidsmatige) dagbesteding, en het
beroepsgerichte deel van het vmbo en vso – om daar waar mogelijk (en verantwoord) in te zetten op de
vakken met een praktisch component. Voor deze praktische activiteiten geldt zoveel mogelijk 1,5 meter
afstand tussen docent en leerling gehanteerd moet worden. Eventueel moeten de activiteiten aangepast
worden.
Ten aanzien van de beroepsgerichte- en praktijkvakken van het vmbo en vso geldt dat een mondneusmasker
dringend wordt geadviseerd in specifieke lessituaties waar geen 1,5 meter afstand is te houden tussen
leerling en onderwijspersoneel (en onderwijspersoneel onderling), mits een mondneusmasker de veiligheid
van de lessen niet in gevaar brengt (zoals bij lassen).

Protocollen bewegingsonderwijs
•
Zie hiervoor: https://www.kvlo.nl/hulp-en-advies/juridisch-onderwijs-cao/onderwijstypeof--thema/protocol-pagina-lo-in-het-vso-schooljaar-2020-2021.html
•
Kleedkamers en douches in externe sportaccommodaties kunnen openblijven voor
bewegingsonderwijs in het vso. Gymlessen gaan door. Douches en kleedkamers op sportfaciliteiten in
een externe accommodatie gaan dicht.
II/3 Les op afstand

Nav input OCW aangepast

Voor leerlingen met COVID-19-gerelateerde klachten en voor leerlingen uit risicogroepen of met gezinsleden
uit risicogroepen wordt in overleg met de school gekeken wat de beste oplossing is. De ervaringen van de
afgelopen weken en maanden met afstandsonderwijs zullen helpen om ook het onderwijs aan die leerlingen
te kunnen verzorgen. Voor leerlingen die vanwege de RIVM richtlijnen (of lokale maatregelen), geen fysiek onderwijs
mogen/kunnen volgen.

II/4 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 de gezondheidscheck moeten
hanteren en de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen.
Ook voor bezoekers in de school geldt het dringende advies om een mondneusmasker te dragen tijdens het
verplaatsen in de school.
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II/5 Oudergesprekken en
ouderavonden

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

III/2 Looproutes in de school

De school hanteert looproutes waar dit een bijdrage levert in de school(omgeving) aan de geldende
afstandsregels tussen volwassenen onderling en tussen personeelsleden en leerlingen.

III/3 Na schooltijd

• Na school gaat iedereen direct naar huis.
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).
•
Pauzes kunnen hervat wordenvinden plaats op de voor de school gebruikelijke wijze, met
inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en personeelsleden.
•
Stimuleer de leerlingen om niet onnodig te lopen tijdens de pauze en bij verplaatsingen is
het dringende advies een mondneusmasker te dragen.

III/4 Pauzebeleid

III/5 Leerlingenvervoer

Toegevoegd:
Indien ouders/verzorgers hun kinderen brengen/halen, dan wordt scholen geadviseerd om
ouders/verzorgers erop te wijzen buiten school te blijven en afstand tot elkaar te houden.

III/6 Ventilatie

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).

IV/Medisch
handelen/zorgverlening

•

Gecheckt bij Tanja.

De medische protocollen die gangbaar zijn binnen de school, blijven gewoon van kracht.
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•
•
•

•

•

Voor medisch handelen/zorgverlening– zoals ADL of toiletgang ondersteuning – worden extra
persoonlijke beschermingsmiddelen zoals niet-chirurgische mondneusmasker geadviseerd.
Indien een individueel personeelslid behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan in
die situatie een persoonlijke afweging gemaakt worden.
Vraagt het medisch handelen/zorgverlening langere tijd in de directe nabijheid van de leerling
(binnen 30 cm van het gelaat, langer dan 3 minuten), dan adviseert het RIVM een chirurgisch mondneusmasker.
Leerlingen die vanwege hun beperking en/of specifieke medische achtergrond een extra
gezondheidsrisico lopen: bij vragen of twijfel treden ouders/verzorgers in overleg met de
behandelend arts van de leerling voor advies of de schoolgang voor hun kind in deze situatie veilig
is.
Ten aanzien van het advies voor een mondneusmasker: Bij een deel van de leerlingen (specifieke
doelgroepen) in het voortgezet speciaal onderwijs is het dragen van een mondneusmasker niet
realistisch, ook niet wanneer de 1,5 meter afstand niet gehanteerd kan worden. Hierbij moet
gedacht worden aan leerlingen die vanwege hun beperking en/of zorgbehoefte sterk afhankelijk
zijn van nabijheid en/of gelaatsuitdrukkingen. Het is aan het bevoegd gezag in het voortgezet
speciaal onderwijs om in overleg met de commissie van begeleiding de ouders/verzorgers te
adviseren in welke situaties het dragen van een mondneusmasker voor hun kind niet haalbaar is.
Beleidsmatige keuzes worden door het bevoegd gezag met de medezeggenschap afgestemd.
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