Rotterdam, 16 juli 2020

Onderwerp: coronamaatregelen in het nieuwe schooljaar

Beste ouders/verzorgers en beste leerlingen,
De regering heeft besloten dat de middelbare scholen met ingang van het nieuwe schooljaar weer
volledig opengaan. Met deze brief informeren wij u over de nieuwe richtlijnen waaraan we ons vanaf
dat moment moeten houden. De richtlijnen staan in het protocol dat u bij deze brief ontvangt. Mocht
de situatie daartoe aanleiding geven, dan informeren wij u vanzelfsprekend.
Wilt u ook met uw kind bespreken dat wij ons allemaal aan deze richtlijnen moeten houden?
Alleen op die manier kunnen we op een veilige manier werken in de school. Leerlingen die zich niet
aan de veiligheidsvoorschriften houden, worden naar huis gestuurd. Wij nemen dan contact op met
de ouders/verzorgers.
Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor uw medewerking vanuit huis. Indien u vragen of zorgen
heeft, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de coach van uw zoon of dochter of met de
schoolleiding.

Namens de schoolleiding,
Sietske Grinwis
Locatiedirecteur Mavo Centraal

Protocol voor leerlingen van Mavo Centraal bij het volledig openen
van het voortgezet onderwijs m.i.v. schooljaar 2020 - 2021
In onderstaand protocol staat beschreven welke maatregelen Mavo Centraal vanaf 31 augustus 2020
treft conform de richtlijnen van de overheid. Leerlingen die zich niet houden aan de voorgeschreven
maatregelen worden door de directie naar huis gestuurd, waarna een gesprek met ouders volgt.

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

Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor
volwassenen onderling.
We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, minimaal 20 seconden. In ieder geval
bij binnenkomst in het lokaal, 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.

Bij de ingang van de school en in alle lokalen staat desinfecterende handgel.
KLACHTEN EN THUISBLIJFREGELS
Een 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 leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten
heeft.
Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of
moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis.
Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden hierover
geïnformeerd en naar huis gestuurd.
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 van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren, 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.

Een leerling die positief getest is op COVID-19, moet tenminste 7 dagen thuisblijven na de start van de
symptomen en uitzieken. Het personeelslid/de leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7
dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
Een leerling van wie iemand in het huishouden positief getest is op COVID-19 moet 14 dagen thuisblijven
omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen
worden. De leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.
2. In de leslokalen
De docent gaat als eerste naar binnen en weer als laatste naar buiten.
De docentenwerkplekken zijn voorzien van plexiglas.
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.
In ieder lokaal staat schoonmaakmateriaal, zodat de leerlingen naar behoefte hun eigen werkplek
kunnen schoonmaken.
In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig. Deze worden minimaal één keer per dag geleegd.
De lokalen worden tussen de lessen door gelucht en ramen worden opengezet. Tijdens de activiteiten is
er in ieder geval 1 raam geopend en zo mogelijk meer.
De docent loopt zo min mogelijk rond. Leerlingen steken bij een vraag hun vinger op en blijven op hun
plek zitten.

3. Praktische vakken
Leerlingactiviteiten waarbij fysiek contact met en fysieke leerhulp van de docent voorwaardelijk is,
worden beperkt.
De praktijklokalen (ook de gymzaal o) worden tussen de lessen door gelucht en ramen opengezet.
Tijdens de activiteiten is er in het lokaal tenminste 1 raam geopend.

4. Op de gang en in de pauze
De kluisjes worden tot nader order niet gebruikt, leerlingen leveren de sleutels aan het eind van
schooljaar 2019 – 2020 allemaal in.
Leerlingen gaan na het einde van de les zo snel mogelijk naar het volgende lokaal of bij pauzes naar de
aula of naar buiten. Zij mogen niet blijven hangen in de gangen en/of op de trappen.
De kantine gaat weer open. Leerlingen mogen niet achter de balie komen.
In de aula wordt met tape aangegeven waar de docentenplekken zijn. Hier mogen leerlingen niet
zitten/staan. Leerlingen en medewerkers van de school houden overal altijd anderhalve meter afstand
van elkaar.

5. Bij aankomst op school
Bij de ingangen worden de geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen zichtbaar gecommuniceerd.
Aan ouders/verzorgers of andere bezoekers van de school worden de vragen gesteld conform de
checklist van het RIVM ter voorkoming van verspreiding van het virus. Indien er daartoe aanleiding is,
dan wordt de afspraak geannuleerd of uitgesteld.

6. Onderwijs – zorg
Zorgverlening in de school kan weer worden opgestart.

7. Contact met ouders/verzorgers en externen
Het team is terughoudend in het maken van afspraken met ouders/verzorgers en externen op school.
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. Online of telefonisch contact
wordt geadviseerd.

