WELZIJN OP SCHOOL
Nieuwsbrief 28 oktober 2021
Coronamaatregelen - geldig vanaf 8 november
Doelstelling Corona bannen uit de school. Status: mislukt...
Vandaar enkele nieuwe afspraken die ingaan vanaf 8 november.
Mondmaskers
Leerlingen:
- Leerlingen van 5e en 6e leerjaar (BuO vanaf 10 jaar) dragen verplicht een mondmasker
wanneer ze rondlopen en onvoldoende afstand kunnen houden tussen elkaar.
Buiten kan de mondmasker uit mits afstand bewaren.
- Wanneer ze in de klas aan de bank zitten en er voldoende verlucht kan worden
mag dit uit.
- Andere leerlingen mogen steeds uit vrije wil een mondmasker dragen.
Leerkrachten / (personeel):
- Volwassenen bewaren voldoende afstand tot elkaar. Is dat niet haalbaar, dan draag je
een mondmasker.
- Wanneer je neerzit met voldoende afstand is een mondmasker niet nodig.
- In de eigen klas is het dragen van een mondmasker niet nodig, indien voldoende
afstand en verluchting.
Ouders / externen:
- Ouders en externen dragen steeds mondmasker wanneer ze de school betreden.
Busbegeleiding / buschauffeur:
- Dragen steeds een mondmasker.
Derden op school
- Beperk essentiële derden. (directie bepaalt wie essentieel is en wel toegelaten).
Deze dragen steeds een mondmasker.
Ouderstromen
- Vermijd ouders zoveel mogelijk. Indien hun aanwezigheid op school noodzakelijk
is kan het.
- Oudercontacten gebeuren zoveel mogelijk digitaal.
Waar nodig kunnen deze fysiek doorgaan met mondmasker.

Meerdere scholen
- Iemand die in meerdere scholen werkt, mag zijn opdracht zo uitvoeren.
Vergaderingen
- Vergaderingen gaan digitaal door indien mogelijk.
- Fysiek indien nodig, mits voldoende afstand en verluchting. Mondmasker aangeraden.
Uitstappen
- Kunnen doorgaan.
- Volg de regels die binnen de school en in de brede samenleving gelden.
Sportlessen
- Tijdens het sporten hoeft een mondmasker niet. Maar let op voldoende afstand en
ventilatie. Pas de lessen in dit opzicht aan.
Sport zoveel mogelijk in open lucht.
Busvervoer
- Leerlingen die dagelijks gebruik maken van busvervoer dragen een mondmasker
(buitengewoon onderwijs en Binnenhof).
- Bij gebruik van ander busvervoer volg je de richtlijnen van het busvervoer.
Voor leerlingen 5e en 6e leerjaar steeds verplicht.
Vervoer door ouders
- Leerlingenvervoer door ouders kan voorlopig niet.
Nascholingen scholengemeenschap
- Praatcafé (09/11) voor nieuwe leerkrachten wordt uitgesteld.
- Bijscholingen EHBO (17/11 en 18/11) worden heringepland later op het schooljaar.
Schoolfeesten / eetfestijnen
- Kunnen doorgaan met covid safe ticket.
Handhygiëne
- Handen wassen met water en zeep blijft een aandachtspunt.
Test- en quarantaine strategie
- Leerlingen worden enkel nog getest bij symptomen.
- Bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week treedt de procedure
clusterbesmetting in werking en gaat de klas 1 week in quarantaine.

Verluchten / ventileren
Nu de wintermaanden er aan komen, gaan ook de CO2 waardes de hoogte in.
Het blijft belangrijk voldoende te verluchten.
Zet minstens tijdens elke speeltijd ramen en deuren open zodat een luchtstroom
gecreëerd wordt.
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