
Westmaas 22 december 2022.

In dit protocol zijn de regels en afspraken vastgelegd met betrekking tot de maatregelen die
we op onze school genomen hebben in verband met het coronavirus. Dit protocol is
opgesteld aan de hand van de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Het uitgangspunt is dat
de leerlingen naar school blijven gaan.

Op dit moment gelden alleen de basisadviezen tegen verspreiding van corona:
● Was vaak je handen;
● Hoest en nies in je elleboog;
● Zorg voor voldoende frisse lucht;
● Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest.

Wat te doen bij klachten
● Kinderen van 4 t/m 12 jaar moet thuisblijven als zij:

klachten hebben passend bij corona (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of af
en toe hoesten; met uitzondering van chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts
zonder koorts en/of benauwdheid);

● Als u twijfelt of uw kind naar school kan, neem dan contact op met de directie.

Testen
● Met een negatieve zelftest mogen kinderen met bovenstaande klachten wel naar school;
● Kinderen die niet testen mogen weer naar school als zij 24 uur klachtenvrij zijn;

bij aanhoudende milde klachten mag het kind weer naar school 7 dagen nadat de
klachten begonnen zijn;

● Concrete adviezen voor testen zijn te vinden in een richtlijn van het RIVM of de beslisboom
van BOink.

Positief getest met klachten
● Bij een positieve testuitslag blijft de leerling of de medewerker minimaal 5 dagen in isolatie,

vanaf de datum dat de klachten zijn ontstaan;
● De leerling of medewerker mag weer naar school als hij/zij 24 uur klachtenvrij is;
● De isolatie duurt maximaal 10 dagen, vanaf de datum dat de klachten zijn ontstaan;
● School wordt geïnformeerd bij een positieve testuitslag.

Positief getest zonder klachten
● Bij een positieve test zonder klachten, gaat de leerling of medewerker 5 dagen in isolatie.

Als er tijdens de isolatie toch klachten ontstaan gelden de regels zoals die staan bij
positief getest bij klachten.

● School wordt geïnformeerd bij een positieve testuitslag.

Zelftesten
Met regelmaat zullen wij op vrijwillige basis zelftesten uitdelen aan de kinderen van groep 3
t/m 8. De ouders van kinderen uit groep 1 en 2 kunnen bij de leerkracht aangeven als zij voor
hun kind zelftesten willen ontvangen. We delen er maximaal twee per keer per leerling uit.



Online onderwijs
● Leerlingen die in isolatie zitten, krijgen in overleg met de leerkrachten werk en de

benodigde schoolspullen, waaronder het chromebook (vanaf groep 3) mee voor thuis;
● De leerkracht neemt zo snel mogelijk (uiterlijk na twee dag) contact met de ouders op om

hier afspraken over te maken;
● De kinderen volgen de instructies van de kernvakken (rekenen, taal, spelling) via de google

meet/classroom. Hierbij gelden de spelregels voor hybride onderwijs;
● Afspraken over thuisonderwijs gelden niet bij reguliere ziekmeldingen of bij leerlingen die

thuis worden gehouden;
● Leerlingen die thuis gehouden worden, melden wij bij de leerplichtambtenaar.

Afwezigheid leerkracht(en)
Bij afwezigheid van een leerkracht werken wij volgens het volgende stappenplan:
1. Wij gaan op zoek naar vervanging (extern en intern) voor de betreffende groep;
2. Als er geen vervanging is gaan we op zoek naar iemand die toezicht kan houden, zodat de

leerkracht (als dat mogelijk is) vanuit huis online instructie kan geven;
3. In principe verdelen wij de leerlingen niet over de andere groepen, omdat de kwaliteit van

het onderwijs en de groepsgroottes in andere groepen onder druk komen te staan;
4. Als we geen vervanging of toezicht kunnen vinden, blijven de kinderen thuis en gaan we,

indien mogelijk, over op thuisonderwijs. Dit wordt uiterlijk 24 uur van te voren gemeld,
zodat ouders/verzorgers de gelegenheid hebben om een oplossing voor de thuissituatie te
vinden;

5. Indien meerdere dagen huisonderwijs moet worden gegeven, zijn verschillende groepen
om de beurt thuis en krijgen groepen om de beurt thuisonderwijs;

6. Noodopvang kan in bovenstaande situaties beperkt gegeven worden, omdat wij dan met
een personeelstekort te kampen hebben. Hiervoor dient contact met de directeur te
worden opgenomen.

Noodopvang leerlingen
De noodopvang van leerlingen komt voornamelijk ter sprake In fase 4 (rood) als de kinderen
beurtelings naar school gaan, met een minimum van twee dagen per week.
De school biedt noodopvang aan:
● Leerlingen die in een kwetsbare positie verkeren (de school bepaalt dit op

individuele basis);
● Leerlingen waarvan in ieder geval één ouder/verzorger een cruciaal beroep heeft.

We willen u vragen om vast na te denken over mogelijke oplossingen voor als uw kind(eren)
niet naar school kunnen. We hopen uiteraard dat dit alles niet nodig zal zijn, maar voor ons
allemaal is het belangrijk om vooruit te blijven denken.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u met ondergetekende contact opnemen.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Steven van Schaik, directeur.


