Protocol bij het volledig openen van het voortgezet
onderwijs m.i.v. 1 maart 2021
Onderstaand protocol is opgesteld op basis van de richtlijnen van de overheid en het protocol Onderwijs
tijdens corona van de VO-raad die gelden vanaf 1 maart 2021. Alle leerlingen komen vanaf 2 maart weer
naar school en krijgen fysieke lessen volgens het rooster. Omdat ook leerlingen onderling 1,5 meter afstand
moeten houden, krijgen de leerlingen les in halve lesgroepen. In onderstaand protocol wordt beschreven
op welke wijze er op Mavo Centraal gewerkt wordt om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor alle
betrokkenen. Alle afspraken zijn bindend.

1.Hygiëne en veiligheid
ALGEMEEN
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
o
o
o
o
o

Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt dus ook voor leerlingen onderling.
We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. In ieder geval
bij binnenkomst in het lokaal (met desinfecterende gel), voor en na de pauze en na toiletbezoek.
We schudden geen handen.
We hoesten en niezen in onze elleboog.
We zitten niet aan ons gezicht.

MONDNEUSMASKER
Sinds 1 december jl. is het dragen van een mondkapjes door alle gebruikers van het schoolgebouw
verplicht. Gedurende de les mogen de mondkapjes af, als de leerling en docenten niet door het gebouw
bewegen. Als de leerling zich verplaatst, moet het mondkapje weer opgedaan worden. De docent die
door de klas beweegt, hoeft geen mondkapje te dragen omdat de 1,5 meter afstand tussen de leerling en
docent in acht genomen wordt.
KLACHTEN EN THUISBLIJFREGELS
Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
o
o
o
o
o

Neusverkoudheid
Hoesten
Moeilijk ademen/benauwdheid
Koorts boven 38 °C
Plotseling verlies van reuk of smaak

Een personeelslid/leerling mag weer naar school als de coronatest negatief is.
Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden milde verkoudheidsklachten heeft en
daarbij ook koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of
moeilijk ademen/benauwdheid of plotseling verlies van reuk of smaak) gaat de leerling naar huis.
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Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen die bij ons op school
zitten, worden hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. Het advies is om te laten testen.
Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten
en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat het personeelslid naar huis. Het advies is om zo snel mogelijk
te laten testen.
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de
beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven worden de
reguliere stappen gevolgd in het kader van passend onderwijs.
Leerlingen met gezinsleden uit een risicogroep gaan naar school maar hebben de keuze van dit
uitgangspunt af te wijken. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij
langdurig thuisblijven worden de reguliere stappen gevolgd in het kader van passend onderwijs.
Als een personeelslid/leerling in contact is gekomen met iemand met COVID-19, gaat diegene in
quarantaine. Sinds 1 december jl. kan diegene die geen klachten heeft, zich laten testen tijdens de
quarantaineperiode. Dit s mogelijk vanaf de 5e dag nadat die persoon in contact is gekomen met een
besmet persoon.
Iedereen met COVID-19 gerelateerde klachten wordt dringend verzocht zich te laten testen.
POSITIEF GETEST OP COVID-19
Een personeelslid/leerling die positief getest is op COVID-19 gaat in thuisisolatie. Betreffende persoon
gaat weer uit isolatie nadat deze 24 uur geen klachten meer heeft gehad die passen bij COVID-19 én het
minimaal 7 dagen geleden is dat de ziekte begon.
Een personeelslid/leerling die positief getest is op COVID-19 maar geen klachten heeft moet 5 dagen
vanaf de testafname in isolatie omdat dit besmettelijk kan zijn voor anderen. Ook huisgenoten moeten
thuisblijven omdat zij misschien besmet zijn geraakt. De isolatie eindigt als er 5 dagen na de testafname
geen klachten meer zijn die passen bij COVID-19. De GGD bespreekt met de geteste wanneer dit het geval
is.
Als een personeelslid/leerling binnen 5 dagen na testafname klachten ontwikkelt dan blijft de
thuisisolatie in stand. Ook huisgenoten moeten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het
laatste risicocontact met het personeelslid/leerling.
Een personeelslid/leerling blijft thuis vanaf het moment dat hij/zij klachten heeft en wordt geadviseerd
om zich te laten testen. De huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen. Als het personeelslid/leerling
ook last van koorts of benauwdheid heeft, dan moeten de huisgenoten ook thuisblijven. Ook als zijzelf
geen klachten hebben.
NEGATIEF GETEST OP COVID-19
Als een personeelslid/leerling negatief wordt getest en toch nog klachten heeft, dan kan diegene naar
school. Als de klachten weer opnieuw beginnen, dan blijft diegene thuis en wordt geadviseerd om zich
opnieuw te laten testen.
2. In de leslokalen
De lessen worden georganiseerd voor halve lesgroepen.
Tussen de werkplekken is 1,5 meter afstand.
In elk lokaal wordt voorzien in papieren zakdoeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays
(Bestaande uit water en zeep/allesreiniger, geen desinfectiemiddel).
Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met de desinfecterende gel of
spray.
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Leerlingen, docenten en andere medewerkers nemen na binnenkomst hun eigen werkplekken af met
schoonmaakmiddel (geen desinfectiemiddel) en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Materialen
die door meerdere leerlingen of docenten gebruikt worden, moeten regelmatig schoongemaakt worden.
In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig. Deze worden minimaal één keer per dag geleegd.
De lokalen worden tussen de lessen door en na de lessen gelucht en ramen worden opengezet. Tijdens
de lessen kunnen ramen opengezet worden maar zodanig dat er geen sterke luchtstromen ontstaan door
het luchten zodat deze luchtstromen niet van persoon naar persoon gaan.
Tijdens de lessen wordt er zo min mogelijk rondgelopen door docenten en leerlingen.

3. Praktische vakken
Leerling-activiteiten waarbij fysiek contact met en fysieke leerhulp van de docent voorwaardelijk is,
worden vermeden.

4. Op de gang en in de pauze
De kluisjes worden tot nader order niet gebruikt.
Leerlingen gaan na het einde van de les zo snel mogelijk naar het volgende lokaal of bij pauzes naar de
aula. Zij mogen niet blijven hangen in de gangen en/of op de trappen..
Leerlingen gaan in de pauze direct naar de aula of naar buiten, zij mogen niet blijven hangen in de
gangen, trappen.
De kantine gaat mogelijk op termijn weer open. Een week na opstart wordt bekeken of dit op een veilige
manier te organiseren is. Als de kantine open is, mogen leerlingen niet achter de balie komen.

5. Bij aankomst op school
Bij de ingangen worden de geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen zichtbaar gecommuniceerd.
Er is voldoende toezicht om leerlingenstromen te begeleiden.
Bij te laat komen, gaan leerlingen zo snel mogelijk naar het lokaal en halen dus geen briefje bij de
administratie. Zo voorkomen we opstoppingen in de hal. De docent meldt de leerling via Magister te laat.
De leerling moet zich de volgende dag om 08.00 uur melden.
Bij noodzakelijk bezoek van externen, worden bij binnenkomst de vragen gesteld conform de checklist
van het RIVM ter voorkoming van verspreiding van het virus. Deze triage checklist hangt bij de
administratie.

6. Onderwijs – zorg
Zorgverlening in de school is weer opgestart.

7. Contact met ouders/verzorgers en externen
Afspraken met ouders/verzorgers en externen zijn op afstand. Indien de aard van een gesprek daartoe
aanleiding geeft, kunnen gesprekken op school plaatsvinden met inachtneming van de RIVM richtlijnen
en het strikt toepassen van triage.

Protocol opstart voortgezet onderwijs | 3 van 3
Versie 1 maart 2021

