Q&A corona
Hoe kunnen we de verspreiding van het corona virus voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen,
zijn heel simpel. Die zijn:
• Was vaak uw handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
• Werk zoveel mogelijk thuis.
• Vermijd drukte.

Mijn kind/pupil heeft langdurig verkoudheidsklachten/ hooikoorts. Moet hij of zij dan
thuisblijven?

Als uw kind/pupil elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herkent u de klachten. De
leerling mag dan gewoon naar school. Twijfelt u of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houd
uw kind/pupil dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.
Welke maatregelen heeft de school genomen?
De vso Daaf Geluk heeft diverse hygiënemaatregelen genomen, zoals:
 handgel bij de ingangen en in de lokalen;
 schoonmaakmiddel en papieren handdoekjes in ieder lokaal;
 intensivering van de schoonmaak.
-

In de lokalen zijn regelmatig ramen en deuren open.
De Tosti Toko blijft dicht.
Er zijn duidelijke looppaden in de school om de leerlingstromen in goede banen te leiden.
Medewerkers zijn ruim voor het begin van de lestijd in de lokalen.
De ventilatie is bekeken en akkoord bevonden.

Mondkapjes, wanneer wel en wanneer niet?
Alle leerlingen zijn verplicht om vanaf maandag 31 augustus een mondkapje bij zich te hebben.

-

-

-

We volgen de RIVM-richtlijnen. Iedereen mag een mondkapje opzetten wanneer de
situatie daar om vraagt. Bijvoorbeeld op plekken waar de 1,5 meter afstand niet
gehouden kan worden.
Bij praktijkvakken is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand tussen de medewerker
en de leerling te houden. Daarom kunnen de medewerkers de leerlingen dan verplichten
om een mondkapje op te doen. Zij zullen zelf dan ook een mondkapje opzetten.
Als een leerling gevraagd wordt dit op te zetten tijdens een les en hij/zij wil dit niet, dan
wordt dit behandeld als een overtreding van een schoolregel.
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Waar gaan de leerlingen naar toe in de pauze of tussenuren?
Binnen de school dienen leerlingen 1,5 meter afstand tot de medewerkers te houden. In pauzes
vinden er veel bewegingen in de school plaats. Pauze in de normale pauzeruimte is hierdoor helaas
niet haalbaar. Daarom gelden de volgende afspraken:
-

De leerlingen gaan naar buiten tijdens de pauzes. Er zijn tenten en extra picknicktafels
geplaatst, zodat de leerlingen beschut kunnen staan of zitten.
Leerlingen uit leerjaar 3, 4 en 5 mogen tijdens de pauzes ook van het plein.
Voor leerlingen die willen werken in tussenuren wordt er een lokaal beschikbaar gesteld.

Hoe gaat de school om met de 1,5 meter afstand?
De medewerkers van de school moeten 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de leerlingen bewaren.
De leerlingen mogen onderling wel dichter bij elkaar komen.
-

Waar mogelijk is er eenrichtingsverkeer. In de gangen waar dat niet mogelijk is en waar
we geen afstand van 1,5 meter kunnen houden, mag een mondkapje worden opgezet.
In de lokalen is er een afstand van 1,5 meter tot de medewerkers. De 1,5 meter is
herkenbaar doormiddel van stickers op de vloer.
Op diverse bureaus staan spatschermen.
Individuele begeleiding en gesprekken met de PHV’ers worden op de gang gedaan.

Hoe gaat de school om met de leswissels en start van de schooldag?
Medewerkers zijn om 08.15 uur in het lokaal aanwezig. Leerlingen mogen naar binnen als de bel
gaat. Bij binnenkomst desinfecteren zij hun handen met de handgel.
5 minuten voor de leswissel verlaat de medewerker het lokaal om naar een volgend lokaal te lopen.
Leerlingen verplaatsen zich op het moment dat de bel gaat.
Hoe weet ik of mijn kind/pupil naar school mag?
Wij hebben een beslisboom gemaakt. Alles nee, dan is uw zoon/dochter of pupil welkom.
Hoe gaat de school om met de leerling die thuiszit?
Wij proberen zo spoedig mogelijk de leerling in staat te stellen om de lessen online te kunnen volgen.
Magister kan ook gebruikt worden om thuis verder te kunnen werken.
Wat moet ik doen als een leerling thuiszit vanwege corona gerelateerde klachten?
Wanneer een leerling thuis blijft vanwege corona gerelateerde klachten, dan wordt u verzocht om dit
door te geven aan de administratie. Zo houden we zicht op de situatie bij ons op school.
De verwerking gebeurt op (technisch) veilige wijze en de gegevens zijn alleen zichtbaar voor
medewerkers waarvan het noodzakelijk is dat ze deze kunnen inzien. We verwijderen alle gegevens
zodra ze niet meer van belang zijn.

2

Q&A corona
Hoe gaat de school om met externen?
Overleggen vinden zoveel mogelijk online plaats. Op school maken wij gebruik van Microsoft Teams.
Indien het wenselijk is dat een overleg op school wordt gehouden, dan vindt dit na 15.30 uur plaats.
Individuele begeleiding door professionals is overdag mogelijk.
Externen melden zich bij de conciërge en vullen een formulier in.
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