Draaiboek coronamaatregelen Dorenweerd College
Versie 9 september 2020
Dit draaiboek is gebaseerd op het door de overheid opgestelde protocol ‘Volledig openen voortgezet
onderwijs’. Puntsgewijs wordt aangegeven hoe wij als Dorenweerd College kunnen voldoen aan de
gestelde voorschriften. Het draaiboek is een weergave van de coronamaatregelen op dit moment. Zijn
er belangrijke ontwikkelingen, dan passen wij het draaiboek aan. Op de website publiceren wij telkens
de meest actuele versie.
Uitgangspunten
•

Het protocol ‘Volledig openen voortgezet onderwijs’ van de VO-raad is de basis voor dit
draaiboek: (https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-volledig-openen-voortgezet-onderwijsbeschikbaar)

•

De 1,5 meter afstand tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten. De
afstand van 1,5 meter tussen personeel onderling en leerlingen blijft wel gehandhaafd.

•

De school gaat draaien middels het normale rooster en met volledige klassen.

•

Bij (introductie-)activiteiten en andere bijeenkomsten gelden ook de regels m.b.t. hygiëne en
1,5 meter afstand tussen personeel onderling en tussen personeel en de leerlingen.

•

In geval van calamiteiten kunnen er andere afwegingen worden gemaakt, waarbij de 1,5
meter afstand moet worden losgelaten.

•

De regels, zoals beschreven in dit draaiboek gelden voor alle leerlingen, personeelsleden en
bezoekers van het Dorenweerd College en werken alleen als iedereen zich aan de regels
houdt en die respecteert.

•

De regels zijn afhankelijk van de ontwikkelingen en worden indien nodig herzien.

•

Dit draaiboek vormt samen met het protocol een tijdelijke aanvulling op het arbobeleid binnen
de school.

Dorenweerd College 1.5
Om de 1,5 meter tussen personeel en leerlingen en tussen personeel onderling te
waarborgen, hanteren we de volgende regels:
•

Na 48 minuten gaat er een bel. Dat is het teken voor de docent om van lokaal te wisselen. De
leerlingen gaan pas de gang op na 50 minuten (tweede bel). Op deze manier verkleinen we
de kans dat in een drukke gang docenten en leerlingen binnen 1,5 meter van elkaar komen.

•

De docentenplek in het lokaal is middels een lijn op 1,5 m afgebakend.

•

Een busopstelling in het lokaal biedt de beste mogelijkheid om afstand te houden tot de
werkplek van de docent.

•

Op de werkplek van de docent is een plexiglas scherm aanwezig om zo nodig individuele
instructie te kunnen geven op veilige afstand.

•

Docenten dienen zo min mogelijk door het lokaal te lopen. Dit geldt ook voor de leerlingen.

Pauze
•

Kluisjes kunnen in pauzes niet door conciërges worden geopend.

•

De personeelskamer is uitsluitend toegankelijk voor personeel om het postvakje te legen,
gebruik te maken van de koelkast en voor koffie- en theevoorziening. Pauzeren doen we
elders in het gebouw.

•

Voor het personeel zijn er extra koffie- en theecorners in het gebouw. Aan het eind van elke
vleugel één, zowel op de beneden- als op de bovenverdieping.

•

Ten aanzien van de reguliere werkplekken en sectiekabinetten geldt dat collega’s zelf
verantwoordelijk zijn voor de anderhalvemeternorm. Daar waar nodig zijn plexiglas schermen
geplaatst.

•

Leerlingen mogen pauzeren in de aula en vooraula. De mechanische ventilatie is op orde
bevonden.

•

We blijven leerlingen stimuleren om buiten te pauzeren in de frisse lucht.

•

Daar waar leerlingen pauzeren is er surveillance op afstand.

•

De catering van Markies in de aula is vanaf maandag 7 september geopend.

Ventilatie
•

Gedurende de lessen dient de lokaaldeur gesloten te blijven om ongewenste luchtstromen
vanuit de gang te voorkomen.

•

In theorie is één raam op kiepstand voldoende voor de basisventilatie in het lokaal. Voor een
goede luchtverversing door het gehele lokaal is het advies om twee ramen (op grootste
afstand van elkaar) op kiepstand te openen. Hiermee worden de lokalen continu van schone
lucht voorzien.

•

Tijdens leswisselingen en gedurende pauzes dienen alle lokaaldeuren geopend te zijn.
Tevens dienen zoveel mogelijk ramen geopend te zijn. Hiermee wordt de lucht in de gangen
ververst en de lokalen gespuid.

•

Om de gangen van voldoende schone lucht te kunnen voorzien, dienen zoveel mogelijk de
buitendeuren en de gangdeuren geopend te blijven.

•

De ventilatieroosters in de kantoorruimtes zijn bedoeld voor luchttoevoer, waarbij de afvoer op
een ander wijze wordt geregeld. De afvoercapaciteit lijkt echter ontoereikend. Derhalve dienen
de ramen geopend te zijn en dient te toegangsdeur gesloten te zijn. Hiermee wordt de ruimte
natuurlijk geventileerd en worden ongewenste luchtstromen naar andere ruimtes in het
gebouw voorkomen.

•

We monitoren de luchtkwaliteit in het gebouw met behulp van CO2-melders. De metingen
worden digitaal verzameld.

•

Het gebruik van ventilatoren of andere systemen om (intern) lucht te verplaatsen is niet
toegestaan in ruimtes met meerdere personen.
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Hygiëne
•

Bij de ingang van de school gebruik je desinfecterende handgel. Ook in elk lokaal is
er handgel: personeelsleden en leerlingen worden gevraagd om zowel bij binnenkomst van
het gebouw als in het lokaal de handen te desinfecteren.

•

In elk lokaal zijn er schoonmaakmiddelen. Bij een lokaalwissel maakt de docent zijn eigen
werkplek schoon (inclusief plexiglas scherm) met water en zeep/allesreiniger of
desinfectiemiddel en herhaalt dit bij het verlaten van het lokaal.

•

Leerlingen hoeven hun werkplek niet schoon te maken, maar dat mag wel.

•

Materialen die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat
schoon gemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen.

•

Contactpunten (toiletten, trapleuningen, raamhendels en deurkrukken) worden gedurende de
dag en aan het einde van de dag extra schoongemaakt.

•

Er zijn hygiëne-doekjes aanwezig om de materialen waarmee personeelsleden in aanraking
komen (beamer, toetsenbord, stift, pc) te desinfecteren. Er is desinfecterende spray en er zijn
papierendoekjes aanwezig in het lokaal.

•

In toiletten zijn papieren handdoeken beschikbaar, desinfecterende zeep en handgel.

•

Prullenbakken in de lokalen en overige ruimtes worden dagelijks geleegd.

Beschermende maatregelen
•

In alle lokalen en op plekken waar er leerling-contacten zijn, zijn er plexiglas
schermen geplaatst (receptie, mediatheek, verzuim, ICT, broodjesbar).

•

Voor personeelsleden zijn er gelaatsschermen en mondkapjes beschikbaar.

•

Personeelsleden worden verzocht om een mondkapje bij zich te dragen om deze in geval van
een calamiteit te kunnen gebruiken.

Bezoekers
•

Er is beperkt fysiek contact met ouder(s)/verzorger(s). Oudergesprekken vinden zo veel als
mogelijk digitaal of telefonisch plaats.

•

In geval ouder(s)/verzorger(s) en andere volwassenen (bezoekers) de school betreden, vindt
triage plaats. Dit gebeurt bij de receptie van de school.

•

Uiteraard gelden daarbij de anderhalvemeternorm en de hygiënemaatregelen.

•

De receptie mag niet door leerlingen, personeel of bezoekers worden betreden.
Blijf op afstand achter de glazenwand en het plexiglasscherm om vragen te stellen of
materialen op te halen.
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Melding en monitoring van besmettingen
Klachten en thuisblijfregels
•

Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg-) klachten blijft thuis bij:
o

Neusverkoudheid

o

Hoesten

o

Moeilijk ademen/benauwdheid

o

Bij verhoging of koorts

o

Plotseling verlies van reuk of smaak

•

Een personeelslid/leerling mag weer naar school als hij/zij 24 uur klachtenvrij is of de corona
test een negatieve uitslag heeft.

•

Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of
benauwdheidsklachten heeft.

•

Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur
geen klachten heeft.

•

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts,
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis en
wordt geadviseerd om zich te laten testen. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd.
Ook eventuele broers of zussen op dezelfde school worden hierover geïnformeerd en naar
huis gestuurd en ook hier wordt geadviseerd om zich te laten testen indien zij klachten
vertonen.

•

Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts,
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat het personeelslid naar
huis en wordt geadviseerd zich 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
van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.

•

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 van de leerling treden de reguliere processen rondom passend
onderwijs in werking.

•

De school meldt één of meer bevestigde besmettingen met COVID-19 bij de GGD als zij
daarover nog niet door de GGD zijn benaderd.

•

Iedereen met aan COVID-19 gerelateerde klachten wordt dringend verzocht zich te laten
testen. Zie m.b.t. de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/testen

Positief getest op COVID-19
•

Een personeelslid/leerling die positief getest is op COVID-19 gaat in thuisisolatie. Betreffende
persoon mag 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 het personeelslid/leerling ziek werd. Zie
ook https://lci.rivm.nl/leefregels
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•

Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 maar geen klachten heeft moet 72
uur (3 dagen) vanaf de testafname thuisblijven in isolatie, omdat dit besmettelijk kan zijn voor
anderen.

•

Ook huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien besmet zijn geraakt en op deze
wijze voorkomen dat zij anderen besmetten. De isolatie eindigt als er tot 72 uur (3 dagen) na
de testafname geen klachten zijn die passen bij COVID-19. De GGD bespreekt met de
geteste wanneer dit het geval is.

•

Als zich binnen de 72 uur (3 dagen) na testafname klachten ontwikkelen bij het
personeelslid/leerling, 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 vanaf het moment dat hij/zij klachten heeft thuis en wordt
geadviseerd om zich te laten testen. Diens huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen.
Heeft het personeelslid/leerling koorts, verhoging of last van benauwdheid, dan moeten
de huisgenoten ook thuisblijven. Ook als zij zelf geen klachten hebben. Huisgenoten die
werkzaam zijn in de vitale sector of een cruciaal beroep hebben blijven ook thuis. Voor deze
mensen kan een uitzondering worden gemaakt als zij geen klachten hebben. Dat kan alleen
na overleg met de werkgever, of bedrijfsarts en de GGD.

Quarantaine
•

Ouders die met hun kinderen naar een land reizen waar code oranje of rood geldt, of een land
of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, worden
dringend geadviseerd bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Het in quarantaine
gaan zal niet leiden tot een verzuimmelding bij de Inspectie. Scholen zullen, in overleg met de
ouders, naar de mogelijkheden kijken voor afstandsonderwijs gedurende de
quarantaineperiode.

•

Voor personeel geldt dat ook zij 10 dagen in quarantaine moeten indien zij terugkomen uit een
oranje of rood gebied.

Verzuim/ziekmelden
•

Het in quarantaine gaan van de leerling zal niet leiden tot een verzuimmelding bij de Inspectie.
Vervolgens wordt gekeken naar de mogelijkheden voor afstandsonderwijs gedurende de
quarantaineperiode.

•

De normale procedure voor ziekmelden, voor zowel leerlingen als personeel, blijft van kracht.
Er wordt gevraagd of er sprake is van klachten die passen bij een mogelijke
coronabesmetting. Verdachte gevallen worden geregistreerd.

•

Bij een ongewoon aantal leerlingen en/of personeelsleden met klachten neemt de
school actief contact op met de GGD.

Overig
•

De praktische activiteiten (denk aan muziek, tekenen, handvaardigheid, ckv, lo en practica bij
scheikunde, natuurkunde, biologie enz.) worden zoveel mogelijk aangepast, waarbij 1,5 meter
afstand tussen docent en leerling zoveel mogelijk blijft gewaarborgd. Indien het waarborgen
van de 1,5 meter afstand niet mogelijk blijkt, worden bepaalde onderdelen op een andere
manier georganiseerd. Dit is een - door het RIVM toegestane - afwijking van de landelijke
maatregelen.
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•

Bij de vakken waar dit van toepassing is, treden het betrokken onderwijspersoneel en de
schoolleiding met elkaar in overleg. Hierbij is ook extra aandacht voor schoonmaak van
materialen waarmee docenten in aanraking komen noodzakelijk.

•

De lessen lo kunnen zowel buiten als binnen worden gegeven.

•

Het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem is verboden. Hierbij gaat het onder
meer om hard meezingen bij concerten en optredens, spreekkoren en schreeuwen. Zingen op
school in de muziekles is, met de beperking zoals hierboven vermeldt, wel weer mogelijk.
Leerlingen onderling hoeven bij zingen geen afstand te houden, leerlingen ten opzichte van
docenten en docenten onderling wel.

•

Voor het geven van practica worden er door de secties aanpassingen gedaan. Dit verschilt
per opdracht.

•

De leerling zorgt voor eigen oortjes bij gebruik van een computer in de mediatheek of
computerlokaal.

Communicatie
•

Bij vragen van ouders en leerlingen hanteren we de gebruikelijke communicatielijn: vragen
betreffende uw kind en een situatie in een klas bespreekt u met de mentor, vragen over het
vak worden beantwoord door de vakdocent, vragen betreffende het coronabeleid van de
school kunt u mailen aan kernteam@dorenweerd.nl

•

Personeelsleden worden middels dit draaiboek, e-mail en het Dorennieuws geïnformeerd over
de coronamaatregelen zoals die vanaf de start van schooljaar 2020-2021 van kracht zijn.

•

Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) worden middels dit draaiboek, e-mail
met coronabrieven en het Dorenblad geïnformeerd over de coronamaatregelen.

Namens het kernteam,
Tanja Vasseur
Directeur onderwijs
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