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Doel
Het verzorgen van onderwijs op school tijdens en na de Corona-crisistijd. Hierbij uitgaan van de
richtlijnen van het RIVM die reeds bekend zijn:
● Blijf thuis als je last hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts
● Was zoveel mogelijk je handen, een aantal keren per dag is zeer wenselijk
● Hoesten en niezen in binnenkant ellenboog
● Schud geen handen
● Houd 1,5 m afstand tussen leerlingen en personeel
Richtlijnen:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd
● Halveren van de groepsgrootte per groep; leerlingen krijgen individueel te horen wanneer
zij op school (en/of stage) worden verwacht
● Dit betekent gefaseerd naar school (en/of stage)
● Als ze niet naar school gaan wordt nu geen thuisonderwijs verzorgd
● Leraren en medewerkers met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroep
werken thuis. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
We streven naar een school als ‘veilige zone’ voor leerlingen en medewerkers.
Algemeen
● We leren de leerlingen op een andere manier naar school gaan en op een andere manier
op school te zijn.
● Alle personeelsleden en leerlingen houden zich aan de richtlijnen van het RIVM.
Organisatie
Op basis van de richtlijnen van het RIVM maken we een organisatorisch plan voor het openen van
onze school. Bij het maken van dit plan houden we rekening met:
● Veiligheid leerlingen en personeel en expliciet met de collega’s die in de risicogroep
vallen. Met deze collega’s is reeds vooraf intensief overleg geweest en zijn afspraken
gemaakt over aanwezigheid en inzet.
● Praktische zaken zoals het gebruik van de ruimtes.

Richtlijnen
● Reguliere schooltijden Duisterhoutschool
● Alle kinderen gaan op basis van individuele aanwezigheid naar school (en/of stage)
● Pauzes worden aangepast. Iedere VSO groep/Basisgroep gaat apart naar buiten en treft
geen leerlingen uit andere groepen. Personeel en leerlingen houden zich aan 1,5 m
afstand.
● Eten vindt plaats in de eigen groep.
Halen/brengen
We moeten voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan.
Waardoor veel ouders moeten wachten rondom de school.
● Ouders/verzorgers brengen leerlingen niet in de school en blijven niet zwaaien.
● Eén persoon brengt en haalt het kind, bij voorkeur meerdere kinderen brengen. Zodat we
zo weinig mogelijk volwassenen rondom de school hebben.
● Ouders/verzorgers/taxichauffeurs komen niet op het schoolplein
● Ouders parkeren buiten het terrein en lopen met hun kind naar school (niet op het plein)
en worden opgevangen door leerkrachten en/of onderwijsassistenten, die zich vervolgens
ontfermen over de leerlingen
Inrichting lokalen
● Alle tafels en stoelen blijven in het lokaal, de inrichting is naar inzicht van de leerkracht en
de onderwijsassistent zodat anderhalve meter afstand onderling kan worden
gewaarborgd.
Jassen en tassen
● Worden per groep opgehangen en opgeborgen
Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling van hun kind
● Oudergesprekken worden enkel en alleen telefonisch en/of online te woord gevoerd. Een
afspraak kan hiertoe worden gemaakt met de leerkracht.
● Leerkrachten informeren ouders zoveel mogelijk via Klasbord.
●
Onderwijsinhoud
Het uitgangspunt is het sociaal en emotioneel welbevinden van onze leerlingen en ons personeel.
Onze kinderen mogen weer naar school maar dit is wezenlijk anders dan voorheen. In eerste
instantie hebben wij aandacht voor het welbevinden van de leerlingen.
● We delen met elkaar wat we hebben meegemaakt.
● We praten over onze ervaringen.
● De gymlessen of activiteiten vinden alleen buiten plaats; er wordt niet gedoucht
Gezondheid en hygiëne maatregelen op school
Medewerkers en leerlingen ouder dan 12 jaar dienen onderling de 1,5 meter afstand te houden.
Zieke collega’s

Deze aanpak staat en valt met de gezondheid van het team. Personeelsleden kunnen werken als
er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. Zelfs met milde symptomen zoals een
verkoudheid moeten leraren thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Conform richtlijn
RIVM/GGD. Personeelsleden kunnen hun werk hervatten nadat ze 24 uur klachtenvrij zijn.

Zieke leerlingen
Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs
met milde symptomen zoals een verkoudheid moet ze thuisblijven totdat je 24 uur klachtenvrij
bent. Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft
(gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij is van
milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid). In dat
geval mogen kinderen met milde klachten niet naar school komen.
• Signaleer je dat een ouder of leerling op school een van bovenstaande klachten heeft dan treed
je in overleg met de teamleider of directeur. Indien nodig worden ouders verzocht het kind z.s.m.
op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen.
Handen wassen, hoesten of niezen
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te
voorkomen. Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 45-60 seconden. Het personeel en
leerlingen wassen op regelmatige basis de handen. Leerlingen krijgen in de eerste twee weken
instructie om de handen goed te wassen. De leerlingen drogen hun handen af met papieren
wegwerpdoekjes.
● Terugkerende training en aandacht voor routinematig handen wassen;
● Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen/desinfecteren bij aankomst op
school;
● Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na
hoesten of niezen;
● Zorg dat in school alleen papieren zakdoekjes gebruikt worden;
● De leraar geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden.

Eten en drinken
●
●
●
●

Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch.
Kinderen mogen geen voedsel delen.
Traktaties zijn niet toegestaan
Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel.

Hygiëne
Hygiëne is in deze tijd van essentieel belang, alle medewerkers van de school houden zich aan de
hygiëne maatregelen.
● Desinfecterende middelen en andere veiligheidsmiddelen per groep voor het
schoonmaken van tafelbladen, computers, deurkrukken e.d. (Worden collectief
aangeschaft door SO-Fryslân)
● Infrarood thermometers zijn beschikbaar om bij twijfel leerlingen en personeel te
temperaturen.
● De keuken moet voorzien zijn van zeep en handdoekjes.
● Iedereen zorgt voor eigen thee/koffiekop.

●
●
●
●

’s Ochtends en rond 12.00 uur worden de deurknoppen, kranen e.d. met desinfectie
schoongemaakt door een nog nader aan te wijzen persoon/personen
Toiletten worden extra gereinigd (wc-bril)
De schoonmakers desinfecteren aan het einde van de middag de deurknoppen en
lichtknopjes wederom.
Algemene telefoons moeten na het bellen gereinigd worden met desinfectiedoekje.

Vervoer
● VSO-leerlingen die zijn aangewezen op taxivervoer moeten een mondkapje dragen. Voor
de reis van huis naar school moet zelf voor een mondkapje worden gezorgd. Van school
naar huis zorgt de school voor een (nieuw) mondkapje. Mondkapjes moeten worden
gedragen! Anders wordt er niet vervoerd.
● Leerlingen die reizen met openbaar vervoer moeten ook een mondkapje dragen. Per 1
juni is het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht voor reizigers van
13 en ouder. Indien reizen buiten de spitstijden mogelijk is, dan wordt dit geadviseerd.
Leerkracht en ouders/verzorgers kunnen afspraken maken over aanpassing van de
schooltijden.
Contacten met ouders en externen
● Contact met ouders alleen telefonisch of online
● Dit geldt ook voor externen.
● Ouders en externen komen NIET de school binnen.
● Alleen medewerkers en stagiaires van de school mogen de school betreden.
Evaluatie:

