Protocol schooljaar 2022-2023
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 gastschool EFGB zijn opgesteld.
Gebruik van gezichtsmasker
- Het dragen van een masker is optioneel voor leerkrachten, leerlingen en ouders.
- Er wordt verwacht dat iedereen een masker draagt wanneer diegene symptomen
heeft, maar negatief test.
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.
- Studenten moeten waar mogelijk eigen benodigdheden meenemen en gebruiken.
- Gedurende de lesdag is er schoonmaakmiddel/-doekjes en handsanitizer aanwezig
in elke groep. Hiermee kunnen de high-touch oppervlakken schoongemaakt worden.
Afstand houden
- Fysieke afstand vermindert het risico op overdracht aanzienlijk. In een klaslokaal,
zullen we proberen zoveel mogelijk afstand te behouden.
- Bij samenwerkingsopdrachten is de afstand onderling kleiner, maar deze activiteiten
zullen niet langer dan vijftien minuten duren.
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.
- Bij (verkoudheids) symptomen; doe een test!
- is de test negatief; dan wel verplicht een masker op en alleen gebruik
maken van papieren zakdoekjes.
- bij een positieve test; licht de onderwijscoördinator in
- Bij twijfel of wanneer uw kind zich niet lekker voelt; sla de lesdag over en licht
de leerkracht in.
- 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.
- De richtlijnen die gelden bij symptomen zijn opgenomen als bijlage 1.
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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 gehad.
- Leerlingen die 6 maanden of ouder zijn, hebben de keuze om gevaccineerd te
worden.
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. Zij mogen niet het klaslokaal in, maar blijven in de gang.
- Leerlingen van de groepen 4 tot en met groep 7 kunnen zelf naar binnen. Ze lopen
direct door naar hun eigen 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 leerlingen van de groepen 4 tot en met groep 7 gaan zelf naar buiten.
- We vragen respectvol dat ouders / verzorgers zich houden aan fysieke
afstandsvereisten buiten de klaslokalen, het schoolgebouw of rond de schoolpoorten.
Afstand houden
- 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.
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 leerling mag een eigen set kleurpotloden meenemen naar school. Deze worden
niet gedeeld met andere leerlingen.
Pauzemoment
- Er wordt een buitenpauze ingepland.
- 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 hoeven geen masker op wanneer ze buitenspelen.
- 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
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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.

Bijlage 1: richtlijnen bij positieve test (isolatie wanneer mogelijk) en nauw contact
(eventuele quarantaine)
Voor de procedure bij nauw contact volgen we de regels van de CDC:
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Voor de procedure bij een positieve test volgen we de regels van de CDC :
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Bron: CDC - 7 september 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?
-

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.

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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Bijlage 2: tijdsindeling online lessen, schooljaar 2022-2023, zondag

Groep

Kan samen met groep

Peuters / 1

4,5,6

2

2,3,5,6

3

2

4

P/1, 6

5

P/ 1, 7/8

6

P/1,2,4, 7/8

7/8

3,5,6

Tijd

Groep

8:30 - 9:30

2

8:30 - 9:30

3

9:30 - 10:00/10:30

P/1

9:30 - 11:00

4

9:30 - 11:00

6

11:00 - 12:30

5

11:00 - 12:30

7/8

Overlap van de volgende gezinnen:
- geen
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