PROTOCOL volledige heropening bs De Achtbaan 8 febr. 2021
Op maandag 8 febr. gaat onze school weer volledig open (voor kinderen en medewerkers).
We hanteren vanaf dat moment 3 verschillende les, pauze en TSO-tijden:

Groep 1/2
DAG

LESTIJD

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.25 – 10.30
08.25 – 10.30
08.25 – 10.30
08.25 – 10.30
08.25 – 10.30

Ochtendpauze
10.30-11.00
10.30-11.00
10.30-11.00
10.30-11.00
10.30-11.00

LESTIJD

Middagpauze

LESTIJD

11.00-12.00
11.00-12.00
11.00-12.30
11.00-12.00
11.00-12.30

12.00-12.45
12.00-12.45

12.45-14.30
12.45-14.30

12.00-12.45

12.45-14.30

Ochtendpauze
10.00-10.15
10.00-10.15
10.00-10.15
10.00-10.15
10.00-10.15

LESTIJD

Middagpauze

LESTIJD

10.15-11.45
10.15-11.45
10.15-12.30
10.15-11.45
10.15-12.30

11.45-12.30
11.45-12.30

12.30-14.30
12.30-14.30

11.45-12.30

12.30-14.30

Ochtendpauze
10.15-10.30
10.15-10.30
10.15-10.30
10.15-10.30
10.15-10.30

LESTIJD

Middagpauze

LESTIJD

10.30-12.15
10.30-12.15
10.30-12.30
10.30-12.15
10.30-12.30

12.15-13.00
12.15-13.00

13.00-14.30
13.00-14.30

12.15-13.00

13.00-14.30

Groep 3-4-5
DAG

LESTIJD

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.25 – 10.00
08.25 – 10.00
08.25 – 10.00
08.25 – 10.00
08.25 – 10.00

Groep 6-7-8
DAG

LESTIJD

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.25 – 10.15
08.25 – 10.15
08.25 – 10.15
08.25 – 10.15
08.25 – 10.15

Vanwege de verlengde opgelegde Lockdown van de BSO en de TSO, verzorgen we op maandag, dinsdag en donderdag zelf
de ochtendpauze en tussenschoolse opvang (TSO). Dit betekent dat we op maandag, dinsdag en donderdag een
continurooster hanteren en de leerkrachten hun pauze na schooltijd moeten opnemen. Dit betekent tevens dat alle
kinderen tussen de middag op school overblijven en dat de school-eindtijd op maandag, dinsdag en donderdag van 15.15u
naar 14.30u gaat. Op woensdag en vrijdag blijft de eindtijd 12.30u.
In overleg met LeefKind is afgesproken dat zij de kinderen van ouders in cruciale beroepen op maandag, dinsdag en
donderdag vanaf 14.30u opvangen in de BSO-noodopvang.
De pauze wordt voor alle groepem teruggebracht tot 45 minuten, waarvan de eerste 15 min alle kinderen in hun eigen
klas met de leerkracht lunchen. In groep 1/2 zal dat wat langer zijn. Daarna gaan alle leerlingen met de eigen leerkracht
naar buiten.
De groepen 3 t/m 8 worden tijdens de middagpauze, net als tijdens de ochtendpauze verdeeld over de speelplaats, het
veldje en het speelparkje.
De kleuters maken tijdens de middagpauze gebruik van “het kleutergedeelte” op de speelplaats tot aan de witte streep.

Om 8.15u gaan de poorten open en worden de kinderen op de speelplaats opgevangen.
We hanteren bij het naar binnengaan de afgesproken looproutes. De kinderen weten via welke poort en deuren ze naar
binnen moeten en welke looproutes ze in school moeten volgen. Groep 3 t/m 8 komen het schoolplein op via de poort bij
de fietsenrekken en de kleuters maken gebruik van de poort tegenover de kleuteringang. Het is de bedoeling dat zo veel
mogelijk kinderen zelfstandig naar school komen. De kinderen die nog niet zelfstandig naar school kunnen komen worden
gebracht en gehaald door slechts één ouder of verzorger. We verzoeken alle ouder(s) en/of verzorger(s) om bij het halen
en brengen niet onnodig lang rondom de school te blijven staan.
Vanuit het kabinetsbesluit en de stichting Swalm en Roer zijn met ingang van 8 febr. de volgende regels van toepassing op
alle basisscholen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Alle leerlingen gaan vanaf 8 febr. volledig naar school.
Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de
werkzaamheden noodzakelijk is.
Kinderen met Corona-gerelateerde klachten (koorts, hoesten,keelklachten, snot- of loopneus) blijven thuis.
Na 24u klachtenvrij weer naar school.
Leerlingen blijven in afwachting van de coronatest uitslag van een gezinslid thuis.
Wanneer een leerling of leerkracht een positieve test heeft, moet dit gemeld worden op school.
Bij een positieve test gaan de leerkrachten en alle leerlingen van de betreffende groep 5 dagen in quarantaine,
waarna de leerlingen en de leerkracht zich moeten laten testen bij de GGD-teststraat. Ook broertjes en zusjes van
een postitief geteste leerlingen zullen in quarantaine moeten.
Wanneer een leerkracht ziek is en er geen vervanging beschikbaar is worden leerlingen niet over de overige
groepen verdeeld, maar worden de leerlingen naar huis gestuurd.
Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school1.
De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas2.
Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de noodopvang van de BSO.
We verzorgen voorlopig alleen onderwijs, dus geen excursies, vieringen, ouderavonden etc.

Ouders/verzorgers hebben geen toegang tot het schoolplein en gebouw. De volgende volwassenen hebben wel
toegang3:
• Alle medewerkers die daadwerkelijk aanwezig behoren te zijn.
• Medewerkers van instanties die een afspraak hebben en op basis van een contract werkzaamheden verrichten
binnen ons gebouw of op de speelplaats. De werkzaamheden moeten een bijdrage leveren aan het onderwijs, de
organisatie of het onderhoud van het gebouw of speelterrein (al deze volwassenen hebben een afspraak en een
registratieplicht bij het betreden van het gebouw).
• Vrijwilligers die op contractbasis (bijvoorbeeld een vaste vrijwilligersvergoeding) werkzaamheden verrichten in
het belang van het onderwijs en/of de schoolorganisatie.
• Stagiaires van onderwijs gerelateerde opleidingen hebben toegang op voorwaarde dat de stage bijdraagt aan ons

1

Voor ouders/verzorgers van nieuwe startende groep 1/2 kleuters maken we een uitzondering, zij kunnen hun kind afleveren bij
de leerkracht (op de speelplaats bij de ingang van het lokaal).
In uitzonderlijke gevallen geeft de directeur toestemming aan een ouder om het schoolgebouw te betreden (het betreft hier een
noodzaak en tevens ook een uitzondering).
2
De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 hebben ochtendpauze van 10.00 – 10.15u. De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 hebben
ochtendpauze van 10.15- 10.30u. De kleuters van de groepen 1/2 gaan vanaf 10.30 naar buiten. De groepen 3 t/m 8 worden
tijdens de ochtendpauze volgens een wisselrooster verdeeld over de speelplaats, het veldje en het speelparkje. De kleuters
maken vanaf 10.30u gebruik van de hele speelplaats.
3
Toegang mits vrij van medische klachten die mogelijk verband kunnen houden met Covid-19.

onderwijs en/of aan onze schoolorganisatie.

Praktische zaken.
•
•

•
•
•

Het personeel, alle bezoekers en de leerlingen van groep 7, 7/8 en 8 dragen bij het zich verplaatsen in het
schoolgebouw een mondkapje.
Groep 1/2C mag op de vrijdagen niet opgedeeld worden over de ander drie kleutergroepen. Dit betekent dat op
vrijdag om de beurt een groep 1/2 wisselend thuis moet blijven. Dit betekent dat iedere groep een keer in de vier
weken thuis blijft. De volgorde is groep 1/2A-1/2B-1/2C-1/2D. De ouders van de groepen 1/2 ontvangen hierover
nog verdere informatie via ISY.
Tijdens de pauzes worden de lokalen gelucht door de ramen en deuren open te zetten. Tijdens de lessen volstaat
het als de ramen op “kiep” of een kier staan.
Bij zieke leerlingen en bij individuele of groepsquarantaine wordt gekeken of de les vanuit thuis via een
Chromebook in de klas gevolgd kan worden. Als dat niet mogelijk is wordt op een andere manier thuisonderwijs
verzorgd.
De leerlingen moeten maandag 8 febr. de geleende Chromebooks van thuis mee naar school nemen. Deze
worden bij de balie bij Patrick ingeleverd en hij zorgt voor de desinfectie.

Hygiëne maatregelen:
•
•
•
•
•

Alle kinderen wassen bij het binnenkomen ‘s ochtends, na de (lunch)pauzes en na toiletgebruik hun handen.
Leerlingen werken met vaste Chromebooks / Snappet device. Het toetsenbord en scherm worden regelmatig
schoongemaakt (gedesinfecteerd).
Tafeltjes worden aan het eind van de schooldag schoongemaakt.
Deuren in de wandelgangen blijven open en klinken en leuningen worden door de poetsploeg iedere dag
ontsmet.
Tussentijds worden de klinken en trapleuningen schoongemaakt (gedesinfecteerd).

