Heeze, januari 2022

Notitie: Coronamaatregelen op basisschool Merlebos
Dit document is opgedeeld in de volgende hoofdstukken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schooltijden/rooster
Logistiek en inrichting van de school
Gezondheidsregels volgens de richtlijnen van het RIVM
Besmetting in de klas
Hygiëne
Onderwijs in de klas
‘Thuisonderwijs’
BSO en noodopvang

1. Schooltijden/rooster
Schooltijden
De schooltijden zijn volgens het volgende rooster:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 – 14.45
08.30 – 14.45
08.30 – 12.30
08.30 – 14.45
08.30 – 12.30

Rooster
Gymonderwijs vindt alleen met de eigen klas plaatst. Hierbij houden we vast aan het vaste
gymrooster, waarbij de groepen 3 t/m 8 op maandag in de Pompemaker gymmen o.l.v. de
vakdocent. Op woensdag gaan alle groepen (1 t/m 8) naar de sporthal o.l.v. de eigen
leerkracht.
Overige groepsoverstijgende activiteiten worden weer op reguliere basis opgestart.

2. Logistiek en inrichting van de school
Algemeen
Dit hoofdstuk bevat een aantal algemeenheden die treffend zijn voor de kinderen en
volwassenen die gebruik maken van het gebouw.
•
•
•
•
•
•

De locaties zijn weer zonder afspraak toegankelijk voor ouders en externen.
Bij het brengen en halen van de kinderen is het schoolplein toegankelijk voor
ouders/verzorgers.
De kinderen komen via de gebruikelijke ingangen de school in. Daarbij gebruiken ze
dezelfde ingang als de afgelopen maanden. Hierdoor zijn er ook in de school vaste
looproutes voor de verschillende groepen.
De kinderen worden bij de toegangsdeuren (groepen 1 t/m 4) ontvangen door de
leerkrachten en zij gaan direct naar de eigen klas. De leerkrachten van de bovenbouw
ontvangen hun leerlingen in de klas.
Wij kunnen in de uitvoerbaarheid niet garanderen dat de kinderen niet in nauw
contact met klasgenoten zijn geweest, vandaar dat de isolatie bij alle groepen variabel
kan zijn. Dit wordt bij iedere besmetting in overleg met de GGD bepaald.
Gesprekken tussen leerkrachten en ouders zijn weer fysiek in de school mogelijk. U
kunt na schooltijd binnen lopen om een afspraak te maken met de leerkracht.

Ook voor medewerkers in het gebouw zijn er aangescherpte maatregelen van kracht;
- Bij verkoudheidsklachten test een medewerker zich minimaal middels een zelftest. Bij
een negatieve uitslag mag de medewerker komen werken.
- Na contact met een positief getest persoon zorgt de medewerker ervoor dat hij/zij zich
middels een zelftest regelmatig test. Bij klachten zelfs dagelijks.

3. Gezondheidsregels volgens de richtlijnen van het RIVM
Er zijn op dit moment geen geldende maatregelen voor kinderen en/of medewerkers. Wel
hanteren we nog de hygiëneregels die terug te vinden zijn in hoofdstuk 5 van dit protocol.
We blijven wel adviseren om bij klachten een zelftest af te nemen. Bij een negatieve uitslag,
is uw kind welkom op school.

4. Besmetting in de klas
Er zijn weinig regels t.a.v. besmettingen in de klas. Wel blijven we deze nauw monitoren en
volgen we daarbij de adviezen van de GGD.
Indien nodig, verzorgt de leerkracht het thuisonderwijs in de vorm zoals we gewend zijn en
behoudt contact met de kinderen via Teams.

5. Hygiëne
De hygiëneregels blijven van kracht voor alle kinderen, medewerkers en eventuele externen
in de school. Hier is verder niets in veranderd. De hygiënestandaard binnen de school blijft
onverminderd hoog.
Om voor een zo goed mogelijke hygiëne te zorgen, worden de volgende maatregelen
genomen:
• Alle medewerkers moeten hun handen wassen met water en vloeibare zeep of
reinigings-alcohol gebruiken als:
o ze het gebouw binnenkomen (ook bv. na een pauze buiten),
o ze bij voeding of drinken van kinderen helpen,
o ze zelf gaan eten of gegeten hebben.
• Er worden zoveel mogelijk wegwerpmaterialen zoals washandjes, handdoeken,
papieren zakdoeken etc. gebruikt.
• Gebruikte stoffen doeken worden dagelijks op 90 graden gewassen.
Overige maatregelen die gelden met betrekking tot de hygiëne zijn als volgt:
•

Ventilatie van het gebouw blijft belangrijk. De ventilatiesystemen zijn er nog steeds
op ingeregeld om hierin te voorzien. Aan de hand van een aantal CO2-meters kunnen
we steekproefsgewijs inzicht krijgen in de ventilatie per klas.

6. Onderwijs in de klas
In principe richten wij ons op het verzorgen van fysiek onderwijs in de klas. De situaties waarin
een uitzondering hierop nodig is, worden steeds beperkter van aantal. Daarbij zijn de
beperkingen in en om de klas (denk aan; beweging, gebruik van werkplekken in de school,
etc.) vrijwel allemaal afgeschaald. We kunnen ons onderwijs binnen deze maatregelen weer
steeds beter vormgeven zoals we dat graag zouden willen.
Als de situatie zich voordoet dat een leerkracht thuis moet blijven terwijl de kinderen wel naar
school mogen, gaat het reguliere vervangersprotocol in werking en zullen we als school ons
best doen om de bezetting voor de groep op orde te krijgen. Mocht dit onverhoopt niet
lukken, kan het zijn dat de betreffende groep toch thuis zal moeten blijven omdat er niemand
beschikbaar is om de groep te draaien. Uiteraard mag u er vanuit gaan dat wij volgens de vaste
stappen die we hierin altijd volgen, ons uiterste best doen om deze situaties te voorkomen.

7. Thuisonderwijs
Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven ligt de focus op het fysieke onderwijs.
De maatregelen zorgen hierbij voor verschillende dilemma’s en dit verdient maatwerk.

Wel is, in overleg met de MR, besloten dat we thuisonderwijs blijven verzorgen voor kinderen
die in quarantaine zitten zolang deze quarantaine vanuit de overheid verplicht blijft en een
kind mogelijk maar lichte of milde klachten heeft.
Elke situatie van een kind wat thuis moet blijven, om welke reden dan ook, is anders en hier
stemmen we op af.

7. BSO en noodopvang
De BSO is weer geopend volgens de reguliere tijden. Voor meer informatie kunt u terecht bij
de betreffende opvangorganisatie.

