Kwaliteitskaart Maranatha
Coronamaatregelen februari 2021
Doel van deze kwaliteitskaart
Op maandag 8 februari gaan wij weer starten met het onderwijs op school.
Om dit fijn en veilig te laten verlopen is een aantal richtlijnen vanuit de overheid opgesteld en ook zijn er
zaken waar wij als school/bestuur nog eigen keuzes in mogen maken.
In de media worden de adviezen en de daadwerkelijke wettelijk verplichtingen regelmatig met elkaar
verward.
In deze kwaliteitskaart willen wij u vertellen hoe een aantal belangrijke zaken tot aan in ieder geval 1
week na de voorjaarsvakantie geregeld zijn.
Ik merk dat het mij en ons team raakt dat er veel geschreven wordt over de “cognitieve achterstanden” die
de kinderen mogelijk zouden hebben. Natuurlijk hebben onze kinderen een achterstand. Een achterstand
in plotselinge knuffels, uit de hand gelopen speelafspraken, eindeloze logeerpartijtjes, niet geplande
feestjes, onverwachte bezoekjes... Een achterstand in contact met de meesters en juffen en de kinderen in
de klas. Daar moeten we tijd voor maken in ons hart en onze agenda. Natuurlijk geven wij onderwijs in
rekenen en taal, maar ook in de verbinding met elkaar en ruimte om je gevoel te uiten.
Wij vinden het ook een spannende tijd, maar zetten ons de komende tijd in met heel ons onderwijshart
voor al deze zaken, uw kinderen!

Organisatie
● Algemeen
●
●
●

●
●

●
●
●
●

Het team houdt, zoals altijd, anderhalve meter afstand tot elkaar.
Anderhalve meter afstand tussen kinderen hoeft niet en ook niet tussen kind en volwassene.
Binnen de school werken wij met de leerlingen zoveel mogelijk in vaste groepen. Dit betekent dat
we tijdelijk niet werken met leesmaatjes, tutoren e.d. In de klas gebeurt dit in kleine, vaste
groepjes. Ook workshopsmiddagen gaan voorlopig niet door.
Uitgangspunt is dat het aantal contacten op school beperkt moet worden. Dit geldt voor zowel
leerlingen als personeel.
Het dragen van mondkapjes voor leerlingen van groep 7 en 8 is niet verplicht.
Wij vinden het niet noodzakelijk omdat de leerlingen gespreid naar binnen en buiten gaan en
direct de klas in gaan.
Mocht u of uw kind het prettig vinden om een mondkapje te dragen dan is dit uiteraard mogelijk
bij het binnen en buitengaan van de school.
Er zijn belangrijke richtlijnen bij van het dragen van mondkapjes, anders is het alsnog niet zinvol of
beschermend:
○ Liefst een stoffen mondkapje.
○ Elke dag een andere
○ Na 1 dag dragen mondkapje wassen op 60 graden en strijken.
Het schoolpersoneel houdt voorrang om (snel)getest te worden, maar krijgt geen voorrang bij
vaccinatie.
Leerkrachten kunnen er zelf voor kiezen om gezichtsbescherming te dragen.
Leerkrachten blijven gescheiden, ook tijdens pauzes en andere momenten om contactmomenten
tussen personeel zo veel mogelijk te beperken.
Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats. Andere activiteiten
zoals teamoverleggen e.d. vinden online en op afstand plaats.

● Hoeveel dagen naar school?
Alle kinderen gaan 5 dagen per week naar school. Het gaat in principe om hele dagen, behalve de
woensdag en vrijdag voor de kleuter- en onderbouw.

● Voortzetting tijdelijk continurooster
We continueren het ‘continurooster’, waarbij alle kinderen op school overblijven tegen een gereduceerd
tarief, de leerlingen eten in het eigen lokaal aan hun eigen tafeltje onder het toezicht van de eigen
leerkracht. Ook gaan de leerlingen 20 minuten buiten spelen (in 4 cohorten) op het eigen plein onder
toezicht van TSO-krachten (op ma t/m do) en hebben de leerkrachten even hun pauze.
■
■
■
■

KB (1-2): 11.40-12.00 u
OB (3-4): 12.00-12.20 u
BB-1 (5-6): 12.20-12.40 u
BB-2 (7-8): 12.40-13.00 u

Bij slecht weer blijven de leerlingen binnen spelen in hun eigen groep en houden de TSO-krachten daar
toezicht.
De TSO-krachten hebben een mondkapje op als zij door de school lopen en als zij toezicht houden in een
groep en hierbij op 1 plaats blijven, dan mag het mondkapje hierbij afgedaan worden.
Alle leerlingen blijven over op school en we vragen hiervoor aan alle ouders een vrijwillige vergoeding
van €1,50 per leerling per week. Met dit bedrag kunnen we de vaste lasten van de TSO bekostigen en de
inzet van de TSO-krachten tijdens de middagpauze. Door de kortere pauze tussen de middag wordt de
eindtijd 14.30 uur.
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We hebben bij het maken van deze beslissing gekeken naar:
● Veiligheid leerlingen en leraren (zo min mogelijk ouders in de school en behalve ouders met vaste
taken) en zo min mogelijk bewegingen voor ouders (halen/brengen) van/naar school;
● Praktisch zaken zoals gebruik van ruimtes , omdat alles zo hygiënisch mogelijk moet gebeuren.
● Belastbaarheid van het team: 6 uur achtereen werken met een groep leerlingen met een
minimale pauze, is een pittige werkbelasting, hierom is ervoor gekozen om de leerkrachten 20
min. uit te roosteren en de kinderen spelen dan 20 min. buiten (binnen bij slecht weer) onder
toezicht van de TSO-medewerkers.
Het continurooster is nog geen definitief besluit. Echter na de panelavonden in februari wordt hier wel
degelijk een besluit over genomen. Dit staat los van de Corona maatregelen, want gedurende deze tijd is
het tijdelijke continurooster nog altijd geldend.
Tot en met Pasen (wo. 31 maart) hanteren we het volgende continurooster als tijdelijke maatregel:
●
●
●
●
●

’s Morgens is er een gespreide inlooptijd van een kwartier voor groep 1 t/m 6; van 08.15 tot 08.30 uur.
De kinderen van de groepen 7 & 8 maken gespreid gebruik van de inlooptijd van 8.30 tot 8.40 uur
De lessen van de leerkrachten zijn van 08.30 tot 14.30 uur en in groep 7/8 van 8.40-14.30 uur.
Alle kinderen blijven over op school (eten met hun eigen leerkracht en spelen buiten/binnen met de
TSO) de kosten hiervoor zijn €1,50 per kind per week.
De betaling voor de TSO wordt door de school afgehandeld (via schoolkassa).

● Lesrooster Maranathaschool:
Groep 1-4

Groep 5-6

Groep 7-8

maandag

8.30-14.30 uur

8.40-14.30 uur

dinsdag

8.30-14.30 uur

8.40-14.30 uur

woensdag
donderdag
vrijdag

8.30-12.00 uur

8.30-12.30 uur

8.30-14.30 uur
8.30-12.00 uur

8.30-14.30 uur

8.40-12.30 uur
8.40-14.30 uur
8.40-14.30 uur

● Onderwijs op school in cohorten
Cohortering betekent dat leerlingen worden ingedeeld in subgroepen en het beperken van contact tussen
deze subgroepen. Cohortering draagt bij aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus.
Op onze school hebben we voor de volgende cohorten (groepsvorming) gekozen:
1. Kleuterbouw: Groep KB-A (blauw) & KB-B (groen) zijn samen 1 cohort. Jonge kinderen zijn veel
minder besmettelijk, wij willen hen geen enkele beperkingen opleggen in spel en ontwikkeling. Ze
spelen dus binnen en buiten samen, zoals altijd. Hun eigen juffen Gerda, Sabina, Lotte & Celine horen
ook in dit cohort.
2. OB-3 / Groep 3: Ook voor hen is het virus minder besmettelijk en we leggen hen eveneens geen
beperkingen op. Groep 3 is een eigen cohort met de juffen Esther & Anke.
3. OB-4 / Groep 4: Ook voor hen is het virus minder besmettelijk en we leggen hen eveneens geen
beperkingen op. Groep 4 is een eigen cohort met de juffen Ans & Kim.
4. BB-5 / Groep 5: Voor deze leeftijd is het virus iets meer besmettelijk, echter leggen we hen geen
beperkingen op, behalve dan dat zij buiten spelen met hun eigen groep (op de helft van het
schoolplein). Groep 5 is een eigen cohort met juf Carla.
5. BB-6 / Groep 6: Voor deze leeftijd is het virus iets meer besmettelijk, echter leggen we hen geen
beperkingen op, behalve dan dat zij buiten spelen met hun eigen groep (op de helft van het
schoolplein). Groep 6 is een eigen cohort met meester Mitchell en wordt bijgestaan door stagiair
meester Thomas.
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6. BB-7/8 / Groep 7 - 8: Voor deze leeftijd is het virus het meest besmettelijk op de basisschool. We
hebben daarom gekozen voor het tijdelijk splitsen van deze groep in tweeën. Juf Evelyn zet de lijnen
uit in beide groepen, maakt de weektaken en bepaalt de passende instructies.
○ groep 7 met 14 kinderen: Zij blijven in het eigen klaslokaal en worden in vaste 2-tallen
geplaatst om de besmettingskans enigszins te minimaliseren onder de leiding van juf Evelyn
met als vaste ondersteuners juf Monique en juf Babette..
○ groep 8 met 11 kinderen: Zij krijgen les vanuit het handvaardigheidslokaal en worden in vaste
2-tallen geplaatst om de besmettingskans enigszins te minimaliseren onder de leiding van juf
Evelyn met als vaste ondersteuners juf Monique en juf Babette.
○ Voor de kinderen in groep 7/8 ziet het leerkrachtenrooster er als volgt uit:
■ maandag: Evelyn & Monique
■ dinsdag: Evelyn & Babette
■ woensdag: Evelyn & Babette
■ donderdag: Evelyn & Babette
■ vrijdag: Harm & Monique
Groep 7/8 is in zijn geheel een eigen cohort met de juffen Evelyn, Monique, Babette en meester
Harm. Juf Anke zit in het cohort van groep 3 en kan niet naar dit cohort i.v.m. mogelijke
kruisbesmetting. Als de maatregelen weer anders worden kunnen we kijken of de cohorten anders
ingedeeld kan / mag worden.

● Brengen & ouders in de school
Ouders, grootouders, oppassers en dergelijke mogen niet in school komen. We vragen u expliciet met
slechts 1 ouder uw kind te komen brengen en halen. We willen voorkomen dat er massale haal- en
brengmomenten van kinderen ontstaan. Hierom is er een inloop van een kwartier (8.15-8.30 uur).
● Ouders letten erop dat zij bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter bewaren.
● Ouders brengen leerlingen niet in school
● Ouders blijven ook niet staan om bij het raam te zwaaien en/of te kletsen,
● Ouders lopen door naar de zij-uitgangen.
● Bij het brengen maken ouders gebruik van de hoofdingang
● Alle ouders verlaten het plein via de zijhekken (als éénrichtingsverkeer).
Alleen ouders van groep 1 t/m 4 mogen hun kinderen liefst met een mondkapje op het schoolplein
brengen, maar mogen niet verder dan het hek van de patio.
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden opgevangen bij de patio door 1 à 2 teamleden
● De kinderen gaan via de open voordeuren naar binnen.
● Deze voordeur sluit om 8.40 uur.
● Mocht u later zijn door omstandigheden, dan kunt u aanbellen (en/of even op het raam van de
groep kloppen). Dan komt iemand van school de deur wel open doen.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan zelfstandig via de open achterdeur naar binnen.
● Een medewerker van de school zet deze deur open en
● Een medewerker sluit deze deur om 8.40 uur.

● Ophalen
Aan het eind van de dag worden leerlingen groepsgewijs naar buiten gebracht, via dezelfde deur als zij
binnenkwamen. Dus allemaal klokslag 14.30 uur buiten zal door deze maatregel niet lukken!
● Bij het ophalen van de kinderen mogen ouders (1 ouder per gezin) van groep 1 t/m 4 op het plein
wachten (eventueel met mondkapje), op 1,5 meter afstand van elkaar.
● Ouders vertrekken zo snel als mogelijk zodra hun kind buiten is via de zijhekken of hoofdingang.
● Ouders vanaf groep 5 wachten op hun kinderen bij de fietsen of op het wachteiland en letten
eveneens op de 1,5 meter afstand.
● Na school gaat iedereen direct naar huis of (in het geval van noodopvang) de BSO.
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● BSO & Noodopvang.
De reguliere BSO blijft voorlopig gesloten. Groepen kinderen op de BSO zijn niet gelijk aan die op school,
waardoor het openen van de BSO tot extra contacten en mogelijk extra besmettingen zou kunnen leiden.
De BSO groepen zijn wel open voor noodopvang.
Wanneer u recht heeft op noodopvang kunt u uw kind aanmelden bij de BSO-organisatie waarbij u een
contract heeft afgesloten. Het is van belang om te beseffen dat u doordat uw kind naar de noodopvang
van de BSO gaat uw kind zich in een andere bubbel dan de school- of groepsbubbel (het cohort) begeeft
en derhalve door de extra contacten meer risico heeft op besmetting.
Dat is voor uzelf en ook voor de school een spannende situatie.
Echter soms kan het echt niet anders en daar hebben we begrip voor.

● Pauzetijden/spel en buitenspelen
Alle scholen spelen op hun eigen plein.
Er is een rooster, waarbij leerlingen in cohorten, kleuterbouw, onderbouw (3/4) en bovenbouw 1 (5-6) en
bovenbouw 2 (7-8), buiten spelen.
● 10.00-10.15 uur: OB-3 en OB-4*
● 10.15-10.30 uur: BB-7/8
● 10.30-10.45 uur: BB-5 & BB-6*
* De 2 groeps cohorten spelen van elkaar gescheiden buiten.

● Looproutes de school
Er zijn specifieke looproutes in school:
In de beneden gang:
● Houd rechts aan; heen langs de kapstokken en terug langs de keuken/tribune-kant.
● Leerkrachten bespreken dit met de kinderen en geven zelf het goede voorbeeld
● Groepen gaan 1 voor 1 naar buiten.
Naar boven en in de bovengang:
● Op de trap rechts aanhouden, zo ontstaan er 2 stromen 1 naar boven en 1 naar beneden
● Houd ook in de gang rechts aan, heen langs de muur en terug langs de kapstokken.
● Groepen gaan 1 voor 1 naar buiten.
Wissel bij pauze:
● Naar buiten gaan gaat voor het naar binnen gaan.
● Er wordt gewacht met naar binnen gaan tot een andere groep geheel buiten is, om daarna naar
binnen te gaan. Dus naar buiten gaat voor naar binnen!

● Jassen en tassen
Materialen, zoals jassen en tassen, worden op de kapstokken in de hal opgehangen, zoals normaal.

● Aanwezigheid in de school van vrijwilligers, stagiaires en externe professionals
Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van vrijwilligers, stagiaires en externe
professionals toegestaan alleen daar waar het het onderwijsondersteunend of noodzakelijk voor de
continuïteit is.
Volwassenen in de school houden 1,5 m afstand tot elkaar, dragen mondkapjes bij het verplaatsen
gebruik van en passen strikt de hygiënevoorschriften toe.

● Inlooplijst
Er wordt een ‘inlooplijst’ gehanteerd op school ,om zo te weten wie er wanneer in de school is geweest,
zodat een eventueel contactonderzoek van de GGD bij een eventuele besmetting haalbaar is.
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● Gymzaal
Als er binnen gegymd wordt, worden de volgende RIVM regels toegepast:
● Er vindt continu ventilatie plaats tijdens de gymlessen, in lijn met het Bouwbesluit.
● De volledige ruimte-inhoud van een gymzaal is gemiddeld binnen een uur geventileerd. De
toevoer van de verse lucht komt rechtstreeks van buiten.
● Na elke gymles wordt gedurende 10 tot 15 minuten de lucht ververst door ramen en/of deuren
tegen elkaar open te zetten; hierdoor wordt een groot deel van de lucht snel ververst. In ieder
geval ook tijdens de pauzes en voor en na schooltijd.
● Het geluidsniveau van het ventilatiesysteem is minder dan 40 dB(A).

Onderwijs
● Algemeen
De school is open, tenzij...
● Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier
aanleiding toe geeft, of
● De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel
personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
Indien de school gesloten is op bovengenoemde gronden, biedt de school wel noodopvang aan kinderen
met ouders in cruciale beroepen en worden deze kinderen naschools opgevangen door de BSO.
Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie over
naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen aan om het onderwijs zo goed mogelijk te
continueren. Hiervoor is er wel minimaal 1 schakeldag nodig.

● Schoolmaterialen
Er gaat in principe geen schoolmateriaal mee naar huis op school. Behalve wanneer er een groep in
quarantaine gaat. Wilt u het chromebook en alle andere leermiddelen weer in een stevige tas mee naar
school geven?

● Citotoetsen
De komende week nemen wij de tijd om het onderwijs in de klas weer op te starten. Na de eerste week
starten wij rustig aan met het afnemen van de Citotoetsen voor de groepen 3 t/m 7.
Na de voorjaarsvakantie gaan we dan hiermee verder. Door enkele toetsen af te nemen, kunnen we de
nieuwe startsituatie bepalen voor ons onderwijs in de volgende periode.

● Onderwijs op afstand
Het thuisonderwijs zoals dit werd gegeven vanaf de kerstvakantie tot en met 5 februari kan, doordat de
leerkrachten weer ‘fysiek’ lesgeven, niet meer worden verzorgd.
● Als kinderen voor een langere periode (meer dan 2 dagen) door verkoudheid of quarantaine niet
op school kunnen zijn, wordt er gebruik gemaakt van reserve Chromebook om in de klas via het
device enkele lessen te kunnen volgen. Spullen worden mee naar huis gegeven, opgehaald of
gebracht. Een kind kan dan de volgende dag online aanhaken bij enkele lessen van de groep en
thuis zijn schoolwerk maken.
● Voor de kleuters geldt dit niet. Zij kunnen gewoon thuis spelen en opdrachten maken. De
leerkracht zoekt na 2 dagen contact met u en uw kleuter. Vervolgens kan in goed overleg worden
besloten dat uw kleuter bijvoorbeeld tijdens een kringmoment er online even bij kan zijn.
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●
●

●

Van kinderen die ziek zijn, wordt dit natuurlijk niet verwacht. Zodra ze weer wat beter zijn,
kunnen de ouders contact opnemen met school om te bekijken wat er mogelijk is.
Als een kind één a twee dagen thuis zal blijven, dan zal er niets worden georganiseerd voor het
onderwijs vanuit school. Uw kind kan eventueel zelfstandig aan de weektaak werken. De
weektaak is te vinden in Classroom (gr 5 t/m 8) en de leerkracht heeft daar ook extra werk in
opgenomen dat altijd thuis gedaan kan worden. Die eerste dagen heeft uw kind dus nog niet de
beschikking over een Chromebook en materiaal vanuit school. De groepsleerkracht heeft de tijd
en zijn energie voor schooltijd nodig om de laatste dingen voor de klas te regelen. Na schooltijd
kan de leerkracht materialen voor de thuisleerling gaan verzamelen, mits het kind langer dan 2
dagen thuis moet/zal blijven.
Als er meerdere kinderen thuis zitten van een groep, zullen we moeten ondervinden hoe de
leerkracht het school- en thuisonderwijs goed georganiseerd krijgt. Wellicht komen er dan nog
tijdelijke wijzigingen in het schooltijden rooster voor die betreffende groep.

● Leerplicht?
Het volgen van (thuis)onderwijs is verplicht voor alle leerlingen vanaf vijf jaar. Zo staat het verwoord in
het recente protocol van de gemeente Nieuwkoop:
Als de school constateert dat een leerling het programma niet volgt kan de school het beste contact
opnemen met de ouders en/of leerling om te onderzoeken waarom de leerling het programma niet volgt.
Als het de school niet lukt om contact te krijgen met een gezin of als een kind te veel achterstanden
oploopt, omdat ondanks inzet van de school schoolwerk niet opgepakt wordt, dan kan school dit
neerleggen bij de leerplichtconsulent. Het niet volgen van online-onderwijs wordt nu ook echt gezien als
verzuim en mag door scholen dus ook als “ongeoorloofd” geregistreerd worden.

● Sport- spelmomenten
De gymlessen kunnen doorgang vinden, met de volgende aandachtspunten:
1. Er wordt bij voorkeur gewerkt in vaste groepssamenstellingen;
2. Vanwege de luchtkwaliteit worden praktijklessen bij voorkeur en indien mogelijk buiten
uitgevoerd;
3. Praktijklessen van hoge intensiteit die binnen worden aangeboden, worden verzorgd in optimaal
geventileerde ruimtes.
Op woensdag geeft meester Harm gym aan de groepen 3 t/m 8 (buiten als het weer het toelaat en anders
binnen).
Op vrijdag geven de eigen leerkrachten gym aan hun groep (buiten of binnen).
Meester Harm bepaalt als vakdocent op beide dagen de inhoud van de gymlessen binnen en buiten.
● Geef aan uw kind in de gymtas zowel buiten als binnen gymkleding mee.

● Muziek
Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor leerlingen in het
primair onderwijs toegestaan.

● Oudergesprekken & het portfolio
Via de mail en parro-app kunt u dagelijks communiceren met de leerkrachten, de IB’er en de directie.
Daarnaast gebruiken we tegenwoordig ook het videobellen voor de oudergesprekken.
Op 1 maart krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis.
Daarna vinden er (online) oudergesprekken plaats op 8 en 10 maart. U wordt voor deze gesprekken
uitgenodigd via Parro, waar u een tijd kunt kiezen voor het gesprek.
Komende week ontvangt uw kind een formulier mee naar huis over het thuisonderwijs. Wilt u dit samen
met uw zoon of dochter invullen. Wij willen dit toevoegen aan het portfolio.
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● Extra ondersteuning
Doordat deze groepen samengesteld zijn met leerlingen van onze 3 scholen, kunnen we dit niet meer
laten plaatsvinden, omdat deze samenstelling een mogelijke kruisbesmetting kan veroorzaken. Dat is een
te groot risico nu alle kinderen weer les krijgen in hun eigen groep (eigen groepsbubbel).
●

Laddergroep:

Deze kinderen zijn gewoon op school en in hun eigen groep. Ze gaan op dinsdag en donderdag 1 uur
online rekenen:
❏ 9.00 tot 10 uur online voor groep A en
❏ 10.00 tot 11.00 uur online voor groep B.
Op die momenten zitten de kinderen online klaar, liefst met koptelefoon op en in een aparte
ruimte/plek. De kinderen hebben hun Laddergroep-laatje bij zich.
●

Plusgroep Buytegewoon:

In de week van 08-02 is er geen Buytegewoongroep. Kinderen en de leerkrachten hebben zo de
ruimte en gelegenheid om weer te acclimatiseren en de kinderen weer enigszins in kaart te brengen.
In de week van 15-02 is er geen Buytegewoongroep, maar zullen er in Classroom opdrachten gedeeld
worden die de kinderen kunnen maken. Dit is geen verplichting, maar biedt dus wel de ruimte voor
verrijking.
In de week van 1 maart is er wel Buytegewoongroep, maar deze vindt online plaats. Bij voorkeur
blijven kinderen thuis gedurende deze ochtend, zodat er rustig gewerkt kan worden. Is dit niet
mogelijk, dan kan de leerling op school inloggen, maar moet er wel een rustige werkplek gezocht
worden.
●

Taalgroep (ondersteuning NT2):

Hierover zijn we nog in overleg. Dit gaat of online op school of fysiek op school plaatsvinden.
●

Dyslexietraining:

Dit mag/kan ook gewoon blijven plaatsvinden op school en gaat volgens afspraak en de algemene
geldende regels van dit protocol.
●

Ondersteuning via de coronasubsidie

Deze ondersteuning loopt ook door, daar waar het nog niet is afgerond.
De groep 4 kinderen worden overgenomen door William (IB’er) en onder schooltijd gepland.

Gezondheid en hygiëne maatregelen op school
● Algemeen
●
●
●
●

Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, wordt zo veel als mogelijk
uit de weg gegaan.
Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en dienen onderling de
1,5 meter afstand te houden.
Leerkrachten kunnen er zelf voor kiezen om gezichtsbescherming te dragen.
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid .
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● Ziek zijn of ziek worden van een kind
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met:
❏ als ze af en toe hoesten,
❏ met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Snottebellenbeleid:
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij
mogen niet in alle gevallen naar school. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van
de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.
De meest actuele versie van de beslisboom is van 8 februari 2021. Aanleiding zijn de
onderzoeksresultaten in de gemeente Lansingerland en de opkomst van de nieuwe varianten.
Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de
startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.
● Beslisboom kind 4 jaar t/m groep 8 per 060221
Indien uw zoon of dochter één van de volgende klachten heeft, blijft het thuis:
❏ verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); Bij een
negatieve test mogen ze weer naar school. Als ze zich niet laten testen, mogen ze weer
naar school als ze 24 uur klachtenvrij zijn of als hun klachten na zeven dagen nog steeds
mild zijn.
❏ het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft (boven de 38 graden)
❏ en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
❏ als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
❏ het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
❏ het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook
koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die
persoon een negatieve testuitslag heeft;
❏ het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind
blijft thuis gedurende de quarantaineperiode van 10 dagen. Als het kind geen klachten
ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.
❏ Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve
uitslag heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine.
Indien de huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na
de testafname weer naar school (wordt er geen test afgenomen dan blijven de 10 dagen
staan). Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste
nauwe contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling
getest worden en bij een negatieve test mag hij uit quarantaine. Voor meer informatie
zie: Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 | LCI richtlijnen .
❏ Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in
isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij
na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over
thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
❏ Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat
de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. Zie voor meer informatie:
Informatie voor huisgenoten van iemand die positief getest is op COVID-19 | LCI
richtlijnen .
Zie voor meer informatie: Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine | Coronavirus
COVID-19 en In thuisquarantaine door corona (thuisblijven) | Coronavirus COVID-19
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Conform de richtlijnen vragen wij u om zo snel mogelijk te laten testen. Totdat de uitslag bekend is, blijft
uw kind thuis.
● Als u uw kind niet laat testen mag het weer naar school als het zelf geen klachten heeft 10 dagen
na het laatste contact met het positief geteste kind.
● Blijf ook thuis als een gezinslid: besmet is met Corona, last heeft van moeilijk ademen,
benauwdheid en/of koorts. Als uw kind in contact is geweest met iemand die positief getest is
(buiten de school), vragen wij u de GGD te bellen voor advies.
● Het is belangrijk dat u uw kind per mail of per parro-app ziek meldt bij de leerkracht m
 et de
reden ervan, omdat we als school dit verschillend moeten registreren.
● Wanneer een leerling op school ziek of verkouden wordt op school, nemen wij telefonisch contact
met u op en vragen wij u om uw zoon of dochter direct op te halen.
● Signaleert een leerkracht dat er een broertje of zusje afwezig is wegens bovenstaande ernstige
klachten, dan nemen wij telefonisch contact met u op en vragen wij u om uw zoon of dochter
direct op te halen.

● Regels bij besmetting op locatie
Let op: wanneer een medewerker of kind op school bij de GGD gemeld wordt als een bevestigd COVID-19
patiënt, dan gelden er mogelijk andere regels dan wat u op basis van de uitkomst van de beslisboom zou
mogen verwachten. Omdat kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) geen 1,5 meter afstand hoeven te
houden tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen, heeft dit onderlinge contact wel
consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Volg
altijd de instructies van de GGD op. Zie de toelichting bij de diverse uitgewerkte scenario’s onderaan de
Handreiking contact- en uitbraakonderzoek kinderen van het RIVM.

● Ziek zijn of ziek worden van een leerkracht
Het schoolpersoneel houdt voorrang om (snel)getest te worden, maar krijgt geen voorrang bij vaccinatie.
Indien een leerkracht ziek wordt, kunnen wij geen beroep doen op de vervangingspool omdat nu al
duidelijk is dat er geen invallers beschikbaar zijn voor kortdurende vervanging. Wij proberen dit uiteraard
intern op te vangen.
Mocht dit in het uiterste geval niet lukken dan kan het zijn dat een groep niet naar school kan.
Wij informeren u daar zo vroeg mogelijk over, maar het kan voorkomen dat dit pas ’s morgens voor
schooltijd is. Daarom aan u de vraag om voor iedere werkdag een plan B voor eventuele opvang van uw
kinderen te organiseren.
● Als de leerkracht vanwege lichte klachten thuis moet blijven of in quarantaine moet door een
positief contact, wordt er na 1 dag overgeschakeld op de online thuislessen, zoals u van ons
gewend bent in de lockdown periode. Leerkrachten communiceren hun lesinhoud zoveel als
mogelijk dan zélf met de ouders en kinderen via Classroom of Parnassys.
● Als de leerkracht te ziek is voor online lessen dan doen we er alles aan om dit op te lossen, echter
kan het zijn dat uw kind een periode thuis zit zonder onderwijs of opdrachten.

● Quarantaine van een cohort
Binnen onze groepen is het niet mogelijk om alle kinderen 1,5 meter afstand te laten houden van elkaar.
Wanneer wij binnen de klas te maken krijgen met een leerling of leerkracht die besmet is, moet de gehele
klas vijf dagen in quarantaine. In dit geval gaan wij over op thuisonderwijs zoals u dat eerder van ons
gewend was.
Na vijf dagen is het mogelijk om uw kind te laten testen bij de GGD. Wanneer u ervoor kiest om niet te
laten testen, betekent dit dat uw kind nóg vijf dagen (in totaal 10 dagen) in quarantaine blijft.
Bij een negatieve testuitslag of na 10 dagen en geen klachten, mag de leerling weer naar school.
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● Twijfels/Zorgen
Als u zorgen heeft als ouder kunt u die delen met de leerkracht van uw kind, via Parro of mail. De
leerkracht zal dit dan bespreken met de IB’er of directie.
Heeft u twijfels om uw kind naar school te sturen en/of bent u bang dat uw kind wellicht erg ziek wordt
als het besmet zou worden met het Coronavirus. Of misschien heeft u nog andere redenen om uw kind
niet naar school te laten gaan, bijvoorbeeld omdat iemand in uw gezin te kwetsbaar is. Het is dan
verstandig om te overleggen met het jeugd- en gezinsteam van Nieuwkoop. tel. 088-2542384.
Als leerlingen zorgen hebben kunnen ze ook altijd bij de leerkracht terecht. Dit kan op de momenten dat
ze op school zijn.

● Handen wassen, hoesten of niezen
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. Het
goed wassen van de handen duurt minimaal 20 seconden. De leraren en leerlingen wassen op
regelmatige basis de handen. Allen drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes.
Tussendoor bv. voor een traktatie of het tien-uur hapje zal een handgel kunnen worden gebruikt omdat
anders erg veel tijd verloren gaat met handen wassen.

● Eten en drinken
●
●
●
●

Kinderen mogen geen voedsel delen met anderen.
Leerlingen drinken alleen uit hun eigen beker.
Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel.
In overleg met de leerkracht mag uw zoon of dochter weer trakteren op de verjaardag. Traktaties
moeten wel voorverpakt zijn in de fabriek.

● Schoonmaak
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met de handen in
contact zijn regelmatig schoonmaken met water en zeep.
● We maken toetsenborden, handgrepen, lichtknoppen meer keren per dag schoon.
● Toiletten zullen minimaal een keer per dag worden schoongemaakt. Er is dan tevens extra
aandacht voor contactpunten en de toiletbediening.
● Prullenbakken worden dagelijks geleegd.

● Ventilatie
Het advies van het RIVM: Lucht lokalen en andere ruimtes meerdere keren per dag door ramen en deuren
10-15 minuten per keer tegenover elkaar open te zetten.
Vooralsnog hebben we de deuren van de klassen (bijna) altijd open en ook zullen vaker per dag de ramen
worden opengezet (zeker als een groep even naar buiten is).
● Zorg dus voor een extra lekker warm vest voor binnen voor de kinderen.
In gebouw Buytewech hebben we een relatief nieuw ventilatiesysteem. Het is extra gecontroleerd en
wordt goed onderhouden door Ponsioen. Zij geven aan dat ons systeem aan de juiste voorwaarden
voldoet en als ‘goed’ kan worden beschouwd.
● Tevens is ons ventilatiesysteem gecheckt en veilig bevonden.

● Testen
➔ Kan ik mijn kind laten testen?
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
● de klachten bestaan uit verkoudheidsklachten,
● er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ziek is,
● er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
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● het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
Voor meer informatie zie: Handreiking bij neusverkouden kinderen | LCI richtlijnen
➔ Testen zonder klachten
Heeft u geen klachten, maar had u wel nauw contact met iemand met corona? Dan kunt u zich laten
testen op de 5e dag na het risicovolle contact. Is de uitslag negatief? Dan hoeft u niet meer in quarantaine
te blijven. Lees meer over testen zonder klachten en het testbeleid.
➔ Kinderen en testen
Sinds 30 december adviseert het RIVM om ook kinderen met klachten zich te laten testen.
● Kinderen kunnen op verzoek van de ouders worden getest.
● Ouders zijn echter niet verplicht om hun kind te laten testen.
● Scholen en kindercentra mogen niet eisen dat een kind wordt getest.
● Bij een positieve uitslag wordt bron- en contactonderzoek ingesteld.
● Bij een positieve uitslag moeten alle klasgenoten thuisblijven.
● Klasgenoten kunnen zich na 5 dagen laten testen en als de test dan negatief is mogen zij weer
naar school en opvang.
● Als je je als kind dan niet laat testen blijf je 10 dagen thuis vanaf het laatste contact met het kind
met een positieve uitslag.
● Bij een positieve uitslag moet het kind ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Het kind mag
pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer
heeft.
● Bij een negatieve testuitslag mag het kind naar en school, als het alleen neusverkouden is en
verder niet ziek.
Zie ook de Handreiking uitbraakonderzoek COVID-19 op kindercentra en basisscholen.
Op de pagina Testen op corona vindt u meer informatie over het testen.

Communicatie
● Communicatie richting ouders, leerlingen en leraren
Vragen over deze nieuwe maatregelen en indelingen etc ? Stel deze aan de directie (Marjon) via
info@maranathaschool.nl), zodat de leerkrachten zich kunnen focussen op het belangrijke proces: de
leerlingen zelf en het onderwijs aan hen. Daar waar het kan, denkt de directie met u mee op zoek naar
oplossingen. Het lukt niet altijd, maar soms wel.
Leerkrachten zullen zoveel als mogelijk communiceren via Parro en de directie doet dat via de mail.
Zelfs als wij het belangrijk vinden om over bepaalde onzekerheden al in een vroeg stadium te
communiceren. We zijn ons ervan bewust dat dit bij sommige ouders tot onrust kan leiden. Deel die
onrust gerust, we staan ervoor open als dit op een open en prettige wijze gebeurt.
Ook voor ons blijven dit spannende en intensieve tijden, dus ook wij zijn mensen met onze eigen zorgen,
dilemma's, spagaat tussen werken en thuis. Het helpt om dan op een prettige wijze te worden benaderd.

● Betaalverzoek TSO
Komende periode ontvangt u een verzoek tot betalen van €10,50 per kind (7 weken van €1,50) voor het
overblijven op school tot aan de Paasdagen via de schoolkassa.
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We gaan ervanuit dat u als ouders de veiligheid en de gezondheid van uw kind en het team hoog in het
vaandel heeft en u daarom de overblijfkosten wilt betalen. Echter, we kunnen niet in uw portemonnee
kijken en hebben er begrip voor als het niet lukt. Fijn als u dit aan ons doorgeeft.

● Tot slot
Deze bovenstaande maatregelen gaan in per 8 februari 2021 en lopen in principe tot een week na de
voorjaarsvakantie (5-3-2021) maar zullen veelal ook geldend blijven tot aan de Paasdagen (31-3-2021),
mits er geen onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden.
We doen wat haalbaar is en we passen ons aan aan de eventuele veranderende omstandigheden én…
we gaan weer genieten van een mooi weerzien!
Misschien wel in de sneeuw!

Het Team van de Maranathaschool
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