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Inleiding
Het kabinet heeft besloten dat scholen met ingang van 31 mei weer alle leerlingen
tegelijk op school mogen ontvangen. Dit kan omdat leerlingen onderling geen 1,5
meter afstand meer hoeven te houden.
Vanaf 7 juni geldt de verplichting dat alle leerlingen weer fysiek onderwijs kunnen
volgen.
De regel voor onderlinge afstand wordt afgeschaft, maar de overige coronaregels
 mondkapje,
 handen wassen, tafels en materiaal desinfecteren en
 afstand tot medewerkers
blijven gehandhaafd.
Scholen moeten een Openingsplan opstellen en met de MR bespreken om aan te
geven hoe het onderwijs vanaf 7 juni georganiseerd wordt en welke regels er
gelden.
De basis daarvoor is het bijgestelde Protocol onderwijs tijdens Corona, volledige
openstelling per 31 mei 2021 dat is opgesteld door de VO Raad (hier een link naar
dat Protocol).

Uitgangspunten
Als van een huidige Coronaregel of maatregel hier niet aangegeven wordt dat er
een aanpassing is, dan blijft die regel gewoon gelden.

Lessen
 Met ingang van 7 juni gaan de leerlingen weer in hele klassen naar school.
De splitsing in groepen A en B wordt uit het rooster verwijderd.
 Er wordt in principe fysiek onderwijs aangeboden. Daarop zijn de volgende
uitzonderingen:
o Als een hele klas of lesgroep in quarantaine thuis zit worden de
lessen online gegeven.
o Als in overleg met de school is afgesproken dat een medewerker
geen fysieke lessen kan geven maar wel online lessen. Als de
leerlingen op school zijn is het streven dat er altijd een stipdocent of
pedagogisch ondersteuner in het lokaal aanwezig is. In overleg met
de betrokken teamleider kan ook besloten worden dat een klas of
lesgroep zelfstandig de online les volgt.

Als een deel van de klas of lesgroep vanwege quarantaine thuis zit
en de rest zit op school kiest de docent (indien nodig na overleg met
de betrokken teamleider) of de les fysiek wordt gegeven (waarbij de
leerlingen thuis via teams mee kunnen kijken) of dat de les online
wordt gegeven waarbij de leerlingen op school de les via het scherm
of met een device online kunnen volgen.
o Als slechts een klein aantal leerlingen vanwege quarantaine thuis zit
(5 of minder) wordt de les fysiek gegeven. De leerlingen thuis
kunnen in Magister zien wat het programma is van de les en volgen
die zelfstandig. De docent maakt duidelijk op welke manier vragen
kunnen worden gesteld: via Teams of via Magisterberichten (tijdens
of na de les).
Leerlingen die ervoor kiezen thuis te blijven of ouders die ervoor
kiezen leerlingen thuis te houden kunnen niet van de school
verwachten dat de lessen online gegeven worden. Dit is conform het
VO raad protocol.
Medewerkers die zich zorgen maken en moeite hebben met het geven van
fysieke lessen overleggen daarover met hun direct leidinggevende. Bij het
eventueel maken van individuele maatwerk afspraken is het protocol van
de VO raad leidend.
o



Pauzes
 De leerlingen pauzeren buiten
 De Kantine is niet open (ook niet buiten de pauzes)
 De huidige pauzetijden veranderen niet.
Andere activiteiten
 Volgens het protocol zijn scholen alleen nog open voor onderwijs en
onderwijsondersteunende activiteiten. Alle andere activiteiten
(vergaderingen, ouderavonden, activiteiten voor aanstaande brugklassen)
moeten online. De landelijke versoepelingen die de komende tijd verwacht
worden kunnen hier mogelijk verandering in brengen.
Besmettingen:
 Bij besmetting van een leerling wordt het huidige NUOVO-protocol
gehandhaafd: nauwe contacten gaan in quarantaine en doen een PCR-test.
Overige contacten kunnen een zelftest doen en hoeven niet in
quarantaine.
We vragen toestemming van de leerling/ouders om in de klas/lesgroep de
naam van de leerling bekend te maken als de leerling mogelijk
besmettelijk was op school zodat ouders en leerlingen na kunnen gaan of
er sprake is geweest van een nauw contact.

Is die toestemming er niet dan gaat de hele klas/lesgroep in quarantaine.
(Opmerking: VO-raad en GGD hebben toegezegd met nadere richtlijnen te
komen op dit punt nu leerlingen de onderlinge afstand van 1,5 m niet meer
hoeven te handhaven, die nadere richtlijnen zijn er nog niet).

Zelftesten
 Personeel: alle medewerkers krijgen per week twee zelftesten voor
preventief testen in het postvakje. Eventuele extra testen zijn te halen bij de
receptie.
 Leerlingen: de leerlingen krijgen volgende week tijdens de mentorles een
korte instructie waarin aandacht wordt gegeven aan het belang van
preventief testen.
 De testen zelf worden op maandag en dinsdag uitgedeeld.
 Op school worden geen testen uitgevoerd door leerlingen. Het doen van
een zelftest is altijd op vrijwillige basis en kan nooit verplicht zijn voor
deelname aan lessen of onderwijsactiviteiten op school.
 Op diverse plekken in de school (receptie, OLC, mediatheek) kunnen
leerlingen indien nodig zelftesten krijgen.
Ventilatie:
 Voor ventilatie gaan we terug naar de afspraken uit het begin van het
schooljaar. Ramen en deuren staan zoveel mogelijk open, tussen de lessen
door wordt er in ieder geval gelucht.
 In alle lokalen van het OLZ hangt een CO2 meter. Die meters worden
centraal gemonitord door een tijdelijke medewerker. Docenten hoeven
hiervoor niets te doen. Als de CO2 waarde te hoog wordt krijgt de docent
een melding van deze medewerker zodat maatregelen genomen kunnen
worden (meer ventileren, indien nodig les beëindigen). Uitleg
Communicatie
 Medewerkers: via de Nieuwsflits of Nieuwsbrief, 4 juni
 Ouders: Corona Nieuwsflits, uiterlijk 5 juni
 Leerlingen: bericht via Magister, 4 juni.
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