Aanvulling Protocol Basisonderwijs (versie 22-09-2020)
Waarom het protocol basisonderwijs opnieuw doorlopen?
Vanaf woensdag 14 oktober om 22.00 uur is Nederland in een gedeeltelijke lockdown gegaan.
Dorpsschool Halle heeft n.a.v. de oplaaiende besmettingen met het coronavirus het protocol
basisonderwijs (versie 22-09-2020) opnieuw doorlopen. We vinden het, zéker nu, heel belangrijk, om
de huidige situatie, in en rondom onze school, een zo veilig mogelijke plek te laten zijn. Dit voor onze
leerlingen, ouders, medewerkers, externe professionals en (professionele) vrijwilligers en ieder die
de school betreedt.
Dorpsschool Halle vindt het noodzakelijk om enkele aanpassingen en verscherpingen door te voeren
die landelijk niet in het huidige protocol staan beschreven, maar wij voor ieders veiligheid wel willen
toevoegen, specifiek voor onze school.
Waarom wél extra maatregelen die landelijk niet zijn afgekondigd?
Scholen om ons heen krijgen momenteel steeds vaker te maken met besmettingen in de groepen
met de oudste leerlingen (leeftijd 11, 12 en 13 jaar), groep 6,7 en 8. Ook besmettingen in de
onderbouw (leeftijd 11,12 en 13 jaar) van het voortgezet onderwijs ziet het aantal besmettingen
stijgen. Blijkbaar krijgt het virus steeds meer vat op de leerlingen van de hoogste groepen van het
basisonderwijs.
Daarnaast zien we de besmettingsgraad dagelijks stijgen om ons heen en voorzien wij dat de
coronamaatregelen op landelijk niveau over vier weken mogelijk weer verder worden aangescherpt.
Op dit moment heeft Dorpsschool Halle niet te maken met coronabesmettingen, niet onder ouders,
verzorgers en leerlingen. Dit willen we héél graag zo houden.
Voor ieders veiligheid en om de mooie en extra schoolzaken mogelijk te kunnen houden, starten wij
maandag 26 oktober 2020 (ma. na herfstvakantie) met extra aangescherpte maatregelen. Genoemde
extra maatregelen gelden t/m vrijdag 13 november 2020. Daarna wordt de situatie opnieuw
bekeken.
Welke maatregelen zijn anders?
Vanuit de overheid is het advies om zoveel mogelijk contactmomenten te vermijden. Op basis van dit
advies is het protocol aangepast, specifiek voor onze school, waarin we onderscheid maken tussen
de onder-/middenbouw (groep 1 t/m 5) en bovenbouw ( groep 6 t/m 8). Ouderhulp willen we
tijdelijk minimaliseren, waarbij we wel zoeken naar wat wél mogelijk is in onze school.
In het protocol worden 5 grote gebieden beschreven:
I
Algemeen
II
Aanwezigheid van leerlingen, ouders/verzorgers en externen op school en lesaanbod
III
In en rondom schoolgebouw
IV
Gezondheid
V
Capaciteit
Het protocol blijft gelden zoals al meerdere malen met ouders is gedeeld. Alleen de uitzonderingen,
aanpassingen en extra maatregelen zijn beschreven.
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I Algemeen
•
•
•
•
•
•
•

•

Groep 6/7 & 7/8: leerlingen houden 1,5m afstand tot leerkracht, leerkracht houdt 1,5m afstand
tot de leerlingen.
Leerlingen in risicogroep & medische noodzakelijke handelingen waarbij er gehandeld moet
worden door de leerkracht binnen de 1,5m, gaan met mondkapje op (leerkracht).
Alle overige BHV-handelingen groep 6/7/8 gebeurt door Louise (ma,-di,-woe.), Rick (do.-vrij.) en
Cindy als Louise of Rick niet aanwezig zijn.
Desinfectiegel wordt actief gebruikt bij groep 1 t/m 5. Suzan/Sonja geven kleuters zelf de gel in de
handen, 3 t/m 5 staat Louise bij de deur (ma./di./woe.) & Ingrid (do.) en Nienke (vrij.). Groep
6/7/8 gaat dit zelf doen.
Handen wassen bij groep 6/7/8 actiever toepassen (voor de pauzes en na toiletbezoek) met
controle. Desinfectiegel wordt gebruikt bij elke binnenkomst van het gebouw.
Groep 1 t/m 5 wordt handen wassen actiever toegepast voor de pauzes en na wc-bezoek met
controle.
Volwassenen hebben mondkapje zoveel mogelijk op tijdens bewegingsmomenten in de algemene
ruimtes. In het klaslokaal kan het mondkapje van de leerkrachten/ onderwijsassistenten af als
men zit of op een vaste plek staat. De kuil wordt als verlengstuk van het klaslokaal van groep 1/2
gezien.
Volwassenen die binnen de 1,5m van leerlingen van groep 6/7/8 moeten komen, dragen een
mondkapje.

II Aanwezigheid van leerlingen, ouders/verzorgers, externen op school & lesaanbod
•

Alle buitenschoolse activiteiten voor bovenbouw worden geannuleerd t/m vrijdag 13 november
2020.
• Buitenschoolse activiteiten met ouderhulp voor overige groepen worden geannuleerd tot vrijdag
13 november 2020.
• Schoolfruit kan doorgaan met maximaal 3 ouders die mondkapje en handschoenen dragen in een
aparte (geventileerde) ruimte, drie dagen per week.
• Kerst – wat te doen binnen coronamaatregelen? Er wordt geen kerstdiner georganiseerd. De
kerstviering (dagdeel onbekend) wordt binnen de coronamaatregelen georganiseerd met, waar
mogelijk, aanwezigheid van ouders/verzorgers.
• Sint – Sint met 1 piet is acceptabel (op afstand). Schoolintocht is zonder ouders.
• Muziek bovenbouw – geen gezang, meer instrumentengebruik.
• Crea – nieuwe indeling van de lokalen voor bovenbouw en middenbouw. Alle volwassenen
mondkapje op. Er vinden zo min mogelijk verplaatsingen tussen volwassenen plaats tijdens de
creamiddagen. Bij verplaatsingen wordt altijd een mondkapje gedragen.
Per groepje maximaal 1 volwassene, vaste stagiaires inzetten i.p.v. externe hulpouders.
Externen
• Snuffelstages worden geannuleerd en worden tijdelijk niet toegelaten. Reguliere stages kunnen
doorgaan, met mondkapje in algemene ruimtes.
• Vrijwilligers op professionele basis kunnen hun werkzaamheden blijven uitvoeren.
• Professionele begeleiding door externen op school kan. Bij bewegingen in de school mondkapje
op. Begeleiding in groep 6/7/8, betekent 1,5m afstand houden tot de leerling (aanschaf
spatscherm, 3 stuks).
• Gezondheidcheck afnemen bij elke volwassene die langer dan 15 minuten in de school verblijft.
• Oudergesprekken t/m 13 nov. 2020 zoveel mogelijk online (uitzonderingen daargelaten).
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III In en rondom schoolgebouw
•
•

We maken geen gebruik van auto’s voor leerlingenvervoer i.v.m. annulering van excursies t/m 13
nov. 2020.
Ramen, deuren open en er worden CO2-metingen verricht op verschillende momenten van de
dag. School is in gesprek met de gemeente om ventilatiesubsidie aan te vragen.

IV Gezondheid
•

Medische handelingen met leerlingen van groep 6/7/8, die worden uitgevoerd binnen de 1,5m
afstand van de leerling, gaat met mondkapje op en eventueel spatscherm.

V Capaciteit
•

•

Dorpsschool Halle beschikt over sneltesten en een gediplomeerd verpleegkundige om bij
calamiteiten een goedgekeurde sneltest af te nemen bij de medewerkers van Dorpsschool Halle.
Calamiteiten zijn het moment dat er geen inval is om groepen op te vangen, de teststraten
overbezet zijn waardoor testen langer dan 1 dag op zich laat wachten.
Wanneer de zelf afgenomen sneltest een negatieve testuitslag laat zien, kan een werknemer
direct weer voor de groep. Er kan overwogen worden om alsnog een test via de GGD te laten
lopen.
Bij invalproblemen zal een groep alleen de eerste dag opgevangen worden, waarbij we streven
naar zoveel mogelijk lessen die doorgaan. Lesuitval of vervangende activiteiten zullen mogelijk
ook voorkomen. Aan het eind van de eerste dag waarop er geen leerkracht beschikbaar is, zullen
lesmaterialen en laptops meegeven worden voor thuisonderwijs. Een tweede dag geen inval
betekent dat leerlingen thuis moeten blijven en thuisonderwijs zullen volgen.
Ouders worden op de eerste dag van lesuitval op de hoogte gebracht via de mail met een brief.
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