Corona richtlijnen en maatregelen schooljaar 2020-2021
De belangrijkste regels die van toepassing blijven, zijn:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen regelmatig hun handen wassen.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
6. Ouders komen niet op het schoolplein of in het schoolgebouw, tenzij op afspraak. U kunt
alleen een afspraak maken op school wanneer u op onderstaande vragen nee kunt zeggen!

Zieke kinderen
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
• Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Tijdelijk minder ruiken en proeven.
• Koorts boven 38 °C .
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd, gaat de leerling naar
huis. Wanneer de leerling 24 uur geen klachten heeft, mag deze weer naar school.
Leerlingen uit groep 1-2 met verkoudheidsklachten mogen wel naar school.
Wanneer de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande
aandoening (zoals hooikoorts of astma) mag het kind wel naar school. Bij verandering van het
klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon, blijft het
kind thuis tot deze nieuwe klachten 24 uur voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is
teruggekeerd.
Via deze site vindt u twee beslisbomen voor kinderen tot en met 6 en voor kinderen van 7-12 jaar die
behulpzaam zijn.
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kind-versie-3september/
Bovenstaande is streng. Het leidt tot veel meer ziektedagen dan onder normale omstandigheden het
geval is. Dit is voor u als ouders natuurlijk enorm onhandig. Wij vragen u hierin toch uw
verantwoordelijkheid te nemen.
(T)huiswerk bij ‘ziekte’.
Wanneer kinderen thuis moeten blijven vanwege deze richtlijnen, maar prima thuis kunnen werken,
dan geven de leerkrachten vanaf groep 4 tot en met 8 werk op dat de leerlingen via de digitale
werkomgeving kunnen maken, op het gebied van rekenen, taal en spelling. In groep 3 krijgen kinderen
werk mee uit het werkboek.
Duurt dit langer dat twee dagen, dan zal er op maat worden gekeken hoe het onderwijs verder vorm
kan krijgen. Dit is steeds afhankelijk van de (te verwachten) duur van het thuis zijn en de
mogelijkheden/beperkingen van de leerling.
Het online meedoen met de lessen op school doen we bij hoge uitzondering. Zeker wanneer het
meerdere thuiswerkende kinderen per klas betreft vraagt dit namelijk veel van de leerkracht.
Zieke leerkrachten
Ook onder leerkrachten zal het verzuim hoger zijn, nu zij zich moeten laten testen bij milde klachten.
Hier gaat vaak 1 tot 2 dagen overheen. Als school nemen wij de volgende stappen om het onderwijs
zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan:
• Eerst wordt altijd gevraagd of de invalpool vervangers heeft.
• Vervolgens wordt binnen het eigen team gevraagd of een parttime collega extra kan en wil
werken. We hebben binnen de St.Michiel een schema met welke collega’s op welke dagen
voor welke groep gevraagd kunnen worden.
• Daarna kijken we of er met behulp van de onderwijsassistenten, onze twee stagiaires (derde
en vierde jaars) en de werkende collega’s op die dag een passende oplossing gerealiseerd kan
worden.

•

Pas wanneer dit niet mogelijk is worden leerlingen verdeeld over de andere groepen. Ze
krijgen dan werk mee om zelfstandig te maken en draaien mee met de groep waar ze te gast
zijn. Eén groep wordt maximaal 2 dagen achteréén opgedeeld. De kleuters uit groep 1-2 zullen
niet worden opgedeeld. Voor hen is dit te spannend. Ook kunnen zij niet zelfstandig aan het
werk in een hogere groep.
• In een uiterste geval wordt u gevraagd uw kind thuis te houden.
We proberen zoveel mogelijk te anticiperen op wat er kan gebeuren. Bij langdurige afwezigheid, of
afwezigheid van meerdere collega’s, zal er een oplossing worden gezocht, rekening houdend met de
context van dat moment.
Traktaties
Het beleid rondom traktaties is versoepeld. Deze hoeft niet meer voorverpakt te zijn. We vertrouwen
erop dat u thuis bij het maken, de hygiëne maatregelen in acht neemt.
Ventilatie van de St.Michiel:
In de zomervakantie van 2020 is de ventilatie van scholen een actueel onderwerp geweest.
Binnen de St.Michiel hebben we warmte terug win installaties in alle lokalen. Hier wordt de lucht uit
de ruimte afgezogen. De installatie verwarmt of koelt de lucht die in de ruimte geblazen wordt.
Belangrijk is dat de afgezogen lucht niet in contact komt met de verse lucht.
Voor de zomer is er een onderzoek geweest naar het CO2 gehalte in de klassen. Het rapport hierover
moeten we nog ontvangen. Dit onderzoek is al wel aanleiding geweest voor een nieuwe
onderhoudsbeurt deze zomer en verversing van alle roosters.
De ventilatie-installaties worden door het installatiebedrijf deze week op de hoogste stand gezet.
Medio september wordt dit (afhankelijk van de actuele situatie/aantallen besmettingen in Nederland)
weer verminderd.
Daarnaast maken we gebruik van natuurlijke ventilatie. Ramen en deuren worden zoveel
mogelijk open gezet om zoveel mogelijk verse lucht in het lokaal te krijgen.
Onze zwenkventilatoren zullen we, tot nader order, niet meer gebruiken op advies van het RIVM.

