
Protocol schooljaar 2021-2021

In persoon lesgeven
Ten eerste is de veiligheid van de leerlingen, medewerkers en ouders nog steeds van het
grootste belang.
We houden op De Bonte Leeuw een streng COVID-beleid aan, dit omdat we van
verschillende scholen, districten en staten leerlingen binnen onze school hebben. Al deze
leerlingen komen samen op de zondag in onze school, waardoor de ‘bubbel’ binnen onze
school groter is dan wanneer een leerling alleen naar een eigen dagschool gaat.
In dit scenario kunnen we de school volledig in persoon openen. Hierbij zullen echter wel
restricties gelden, die mede door de BISB zijn opgesteld.

Gebruik van gezichtsmasker
- We eisen dat alle leerlingen en al het personeel maskers dragen

die hun neus en mond voldoende bedekken. Deze maskers nemen zij zelf mee.
- Als een leerling zijn masker vergeet, moet hij bij de ingang van de school wachten tot

iemand hem een (wegwerp-)masker komt brengen. Niemand mag het gebouw
betreden zonder gezichtsbedekking.

- Gezichtsmaskers moeten door iedereen correct worden gehanteerd: alleen de
oorlussen moeten worden aangeraakt bij het opzetten en verwijderen. Wanneer ze
niet worden gedragen, moeten gezichtsmaskers worden bewaard in een schone /
ontsmette doos of tas zonder andere voorwerpen, bijvoorbeeld een ziplock-zakje.

- Leraren kunnen ervoor kiezen om tijdens de les een transparant gelaatsscherm te
gebruiken als ze in staat zijn om een geschikte afstand te bewaren. Als afstand niet
mogelijk is, of als individuele assistentie vereist is, is een gezichtsmasker vereist.

Hygiëne
- Handhygiëne is van cruciaal belang. Studenten en personeel moeten handhygiëne

uitoefenen (handen wassen of ontsmetten) bij aankomst op school, voor en na het
eten, voordat ze maskers opdoen en afzetten en voor weggaan naar huis. De school
zal in samenwerking met de BISB handsanitizer en extra maskers voorzien.

- Studenten moeten waar mogelijk eigen benodigdheden meenemen en gebruiken,
maar als benodigdheden moeten worden gedeeld.

- Gedurende de lesdag is er schoonmaakmiddel/-doekjes en handsanitizer aanwezig
in elke groep. Hiermee kunnen de high-touch oppervlakken schoongemaakt worden.

Toiletten en waterfontein
- De toiletten, op de verdieping waar de les gegeven wordt, kunnen worden gebruikt.
- Alle toiletten zijn vervangen door contactloze spoelmeters, zodat niemand tijdens het

spoelen het toilet hoeft aan te raken.
- De wasbakken in de toiletten zijn zodanig dat je als je eenmaal de kraan hebt

geactiveerd om je te wassen handen, je de kraan niet meer hoeft aan te raken,
omdat het water automatisch wordt uitgeschakeld.

- Er zijn alleen wegwerphanddoeken beschikbaar voor handdroging en geen
luchtdrogers.
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- Leerlingen worden gevraagd om een fles water mee te nemen en op het afgesproken
moment te drinken.
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Afstand houden
- Fysieke afstand vermindert het risico op overdracht aanzienlijk. In een klaslokaal,

wanneer alle partijen maskers dragen, is een minimum van 1 meter scheiding nodig.
- Peuters en kleuters zitten minimaal 1 meter bij elkaar vandaan op de grond of aan

een tafel.
- De leerkracht heeft zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en hanteert de

regel van 1,8 meter afstand, tenzij dit onmogelijk is bij verdere assistentie van de
leerling.

- Tussen de leerkrachten, onderwijspersoneel en ouders is er altijd een afstand van
1,8 meter.

Symptomen
- Het personeel moet zichzelf op symptomen controleren en leerlingen, met de hulp

van gezinnen, moeten ook op symptomen worden gecontroleerd. Medewerkers en
studenten moeten thuis blijven als ze zich ziek voelen.

- Wanneer een medewerker of een leerling twee van de symptomen heeft, moet die
verplicht thuis blijven.

- De medewerker of leerling met symptomen moet getest worden op COVID-19 en in
zelfisolatie het resultaat afwachten. Een volledige lijst met testlocaties is hier te
vinden.

- De richtlijnen die gelden bij symptomen is in een schema opgenomen als bijlage 1.
- De school wijst een kamer aan waar elke leerling met symptomen kan worden

geïsoleerd totdat ze kunnen worden opgehaald. Iedereen die 2 of meer symptomen
op de campus vertoont, wordt onmiddellijk naar de isolatieruimte (toiletruimte of
buiten) gebracht.

Vaccinatie
- Leerkrachten van De Bonte Leeuw zijn allemaal volledig gevaccineerd.
- Meerdere leerkrachten hebben hun booster-shot al gehad.
- Leerlingen die 5 jaar of ouder zijn, hebben de keuze om gevaccineerd te worden.

Zelfverklaring symptoomvrij
- De school vraagt   gezinnen om aan te geven of ze in aanraking zijn geweest met

iemand met COVID-19.
- De school vraagt   om een   zelfverklaring dat mensen die naar school gaan

symptoomvrij zijn.
- Alle gezinnen zijn verplicht om tot nader order elke lesdag een online

gezondheidsonderzoek in te vullen voor elk kind. Via deze link kan het
formulier worden ingevuld.
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In het gebouw
- We maken gebruik van alleen de beneden ingang. Hier wordt door de coördinator

gekeken of het zelfverklaringsformulier is ingevuld door het gezin, voor het
binnengaan van de school.

- Gemeenschappelijke ruimtes, zowel binnen als buiten, worden tot nader order niet
gebruikt voor groepswerk.

- Er zullen duidelijke pijlen op de vloer van elke gang staan om de looprichting te tonen
en fysiek contact te minimaliseren. Al het lopende verkeer moet een enkele rij zijn en
altijd de pijlen volgen (aan de rechterkant van de gang of trap lopen).

- De lift wordt niet gebruikt door ouders en leerlingen.
- Ouders kunnen geen gebruikmaken van de bibliotheek of andere ruimtes in de

school.
Brengen van de leerlingen

- Ouders van de groepen peuters tot en met groep 3 mogen hun kind naar het
klaslokaal brengen, graag 1 ouder per leerling. Zij verlaten zo snel mogelijk weer
het gebouw en dragen te allen tijde een masker. Zij mogen niet het klaslokaal in,
maar blijven in de gang.
De ouders van de peutergroep en groep 1 zullen de kinderen via de buitendeur op
het speelplein brengen en ophalen. Zo zijn er minder ouders in de gang. We vragen
deze ouders om niet te vroeg bij de deur te gaan staan en er mag niet gespeeld
worden met het materiaal op het schoolplein.

- Leerlingen van de groepen 4 tot en met tienergroep kunnen zelf naar binnen. Ze
lopen direct door naar hun eigen lokaal.

- Buiten zal er gekeken worden of het zelfverklaringsformulier is ingevuld, hierna kan
de leerling naar het lokaal.
Ophalen van de leerlingen

- Aan het eind van de schooldag mogen de ouders van de peuters tot en met groep 3
hun kind(eren) ophalen bij het klaslokaal, graag weer 1 ouder per leerling. Ze
wachten op de gang en gaan het lokaal niet in.
De ouders van de peutergoep en groep 1 kunnen de leerling bij de deur aan de kant
van het schoolplein ophalen. Er mag niet gespeeld worden met de speelmaterialen
op het plein.

- De leerlingen van de groepen 4 tot en met tienergroep gaan zelf naar buiten.
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- We vragen respectvol dat ouders / verzorgers zich houden aan fysieke
afstandsvereisten en niet samenkomen buiten de klaslokalen, het schoolgebouw of
rond de schoolpoorten.

- Het dragen van een mondmaskers is voor alle ouders, afgezien van de
vaccinatiestatus, op het schoolplein en binnen in de school verplicht.

In de klaslokalen
- De leerlingen zullen hun klaslokaal niet verlaten, alleen voor een toiletbezoek of het

buitenspelen.
- Bij het werken met individuele leerlingen door de onderwijsassistent en/of

onderwijscoördinator worden de gebruikte tafels en stoelen afgenomen voordat er
een nieuwe leerling komt werken.
Afstand houden

- In klaslokalen kunnen scheidingswanden op tafel staan, waardoor er afstand
gecreëerd wordt tussen de leerlingen. Wanneer deze wanden aanwezig zijn, mogen
de leerlingen deze niet aanraken. Wanneer de scheidingswand kapot gaat, wordt
deze niet meer vervangen door de BISB en zal die tafel geen scheidingswand meer
hebben.

- Leerlingen zullen zoveel mogelijk alleen aan een tafel zitten, om zo afstand te blijven
creëren tussen de leerlingen.

- Fysiek contact b.v. knuffels, handdrukken etc. zullen worden vervangen door
niet-fysieke bevestiging zoals glimlachen, zwaaien etc.

- Leerlingen kunnen jassen meenemen naarmate het weer kouder wordt, maar ze
zullen ze in de klas niet aan de haken kunnen hangen, maar zullen ze achter op hun
stoel hangen om kruisbesmetting te beperken.
Materialen

- Elke leerling krijgt een eigen set met boeken zodat die niet uitgeleend hoeven te
worden. De leerling neemt deze boeken mee naar huis en elke lesdag mee naar
school.

- Elke nieuwe leerling krijgt een startset van school. Hierin zitten een documentenmap,
een liniaal met potloden, gum en puntenslijper, een markeerstift en een collegeblok.

- Elke leerling mag een eigen set kleurpotloden meenemen naar school. Deze worden
niet gedeeld met andere leerlingen.

- Leerlingen mogen alleen datgene wat ze nodig hebben in hun rugzak meenemen. Ze
zullen hun rugzakken altijd bij zich hebben en deze onder/bij hun tafel moeten
plaatsen.
Pauzemoment

- Er wordt een buitenpauze ingepland. We zullen alleen gebruikmaken van het
schoolplein waar het houten speeltoestel op staat.

- We houden de pauze in twee shifts; verdeeld tussen de onder- en bovenbouw om
meer de spreiding van leerlingen te hebben.

- Er zal toezicht gehouden worden door de onderwijscoördinator/onderwijsassistent en
een leerkracht op het plein.

- Leerlingen houden het masker op tijdens het buitenspelen en proberen afstand van
elkaar te houden.
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- De kinderen hebben een snackmoment buiten of in de klas. Hierbij mag het masker
af, maar moet er minimaal 1,8 meter afstand gehouden worden.

- We vragen aan alle ouders om een gemakkelijke snack (denk aan een bakje druiven,
gesneden appel, een boterham of zakje koekjes) mee te geven. De leerkracht hoeft
hierdoor niet dicht bij de leerling te komen om te helpen met het openmaken van de
snack en er gaat zo min mogelijk lestijd verloren. Het gaat om een korte pauze,
daarom vragen we geen volledig gevulde broodtrommels mee te geven.

- De snack moet volledig notenvrij zijn (dus ook geen pindakaas en chocoladepasta).
- Er mag geen eten en drinken gedeeld worden tussen leerlingen onderling.
- Voor en na het eten moeten de handen gewassen worden of ontsmet worden met

handsanitizer.
- Door het hebben van een buitenpauze zal de lesdag weer de normale uren hebben;

van 9:30 am tot 12:30 pm.
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Bijlage 1: richtlijnen bij positieve test (isolatie wanneer mogelijk) en nauw contact
(eventuele quarantaine)
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Bron: CDC - 10 januari 2022
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Naast bovenstaand model geldt het volgende:

Wat als een personeelslid, student of lid van het huishouden nauw contact heeft
gehad met COVID-19?
Geclassificeerd als:
Minstens 10-15 minuten binnen minder dan 6 feet van de COVID-19-case zijn. OF
direct contact hebben met infectieuze afscheidingen van een COVID-19-case zonder de
aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.

- Personeel, leerlingen en ouders zijn verplicht om de school onmiddellijk op de hoogte
te stellen als zijzelf, iemand in hun huishouden of iemand met wie ze in nauw contact
zijn geweest positief is getest op COVID-19.

- Bij symptomen geldt de regel van isolatie, zoals hieronder beschreven.

Wat als een gezinslid nauw contact heeft gehad met een positief getest persoon en
zelf geen symptomen heeft?

- Andere gezinsleden hoeven niet in quarantaine maar:
- Laten zich testen; bij een negatieve test kan de broer/zus naar school.
- Moeten wel goed blijven opletten of ze geen symptomen ontwikkelen.
- Dragen strikt een masker.

Isolatie en vertrek van zieke kinderen en personeel
- Een persoon waarvan wordt vermoed dat hij COVID-19 heeft of bij wie de diagnose

COVID-19 is gesteld, wordt uitgesloten van het schoolgebouw.
- Als er symptomen optreden terwijl de leerling in het gebouw is, wordt er een ouder /

verzorger gebeld om een ziek kind onmiddellijk op te halen.
- Een persoon die in afwachting is van het ophalen, wordt geïsoleerd in een daarvoor

aangeven ruimte, het liefst buiten.
- Een ziek personeelslid moet onmiddellijk vertrekken.

Wat als een personeelslid, leerling of gezinsleden positief test op COVID-19?
- De schoolgemeenschap wordt op de hoogte gebracht als een leerling of

personeelslid positief heeft getest en op school of een schoolgerelateerd evenement
was terwijl hij mogelijk besmettelijk was.

- Alle gezinsleden mogen niet terug naar school komen voordat ze zijn getest, na dag
5 van zelfisolatie.

- Als de test negatief is, kan de student / het personeel asymptomatisch naar school
terugkeren en een masker dragen, dit wel pas na dag 5 van quarantaine.

Testlocaties
- De medewerker of leerling met symptomen moet getest worden op COVID-19. Een

volledige lijst met testlocaties is hier te vinden.
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