Nijmegen, 20 augustus 2020, rev. 27-10-2020

Protocol opening school na zomervakantie 2020

Beste leerlingen en ouders,
Dit schooljaar starten we anders dan het vorig schooljaar eindigde: alle leerlingen mogen weer
tegelijkertijd naar school. Daar zijn we blij mee, maar er zijn ook zorgen. De laatste weken is er een
toename te zien van het aantal coronabesmettingen. Om het risico voor leerlingen en medewerkers
zoveel mogelijk te beperken, zijn er richtlijnen en adviezen opgesteld oor de VO-raad. Dit
coronaprotocol informeert u over de wijze waarop het Canisius College uitvoering geeft aan de
richtlijnen en adviezen. De veiligheids-en hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het
is extra van belang dat die worden nageleefd. Daarom zijn deze eveneens opgenomen in dit protocol.
We vragen je deze regels goed door te lezen en samen met ons verantwoordelijkheid te nemen voor
jezelf en elkaar. Vergeet niet dat veel leerlingen en docenten thuis kwetsbare familieleden hebben
die echt niet ziek mogen worden. Door ons allemaal strikt aan deze regels te houden, hopen we een
fijn en gezond schooljaar in te gaan.

1.

Klachten, thuisblijfregels en testen

-

Een leerling blijft thuis bij de volgende klachten:
•
•
•

Neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen/benauwdheid, verhoging of
koorts, plotseling verlies van reuk of smaak.
Een leerling mag weer naar school als hij/zij 24 uur klachtenvrij is of de coronatest een
negatieve uitslag heeft.
Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of
benauwdheidsklachten heeft. Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het
huishouden 24 uur geen klachten heeft.

-

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts,
neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling
naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen
worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis
gestuurd.

-

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.
Voor leerlingen vindt deze beslissing plaats in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en de
pedagogisch medewerker. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere
processen rondom passend onderwijs in werking.

-

Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten wordt dringend verzocht zich te laten
testen. Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na
start van de symptomen en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze
7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.

-

Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is voor COVID-19, moet hij/zij 10
dagen thuisblijven (in quarantaine). De leerling kan weer naar school als iedereen in het
huishouden 24 uur klachtenvrij is.

2.

Naar de les

-

Voordat je de school inloopt zet je je mondkapje op. Bij binnenkomst desinfecteer je je
handen.

-

Op de gangen is het lastig om afstand te houden. Daarom gaat de docent het 1e uur en na de
pauzes als eerste naar het lokaal en zijn de leerlingen voor het 1e lesuur en in de pauze niet in
de gangen. Er gaan twee bellen: de eerste voor docenten, de tweede voor leerlingen. De
docenten gaan bij de eerste bel het lokaal in, vóór de leerlingen. Je gaat dus pas bij de
tweede bel de school in vanuit het schoolplein buiten of de aula. Bij het afsluiten van de les
gaan eerst leerlingen weg en daarna gaat pas de docent naar buiten.

-

Er is geen eenrichtingsverkeer meer: je neemt steeds de kortste route naar het lokaal.

-

Loop je het lokaal in dan desinfecteer je eerst je handen: hiervoor staat desinfectiemiddel
klaar.

3.

In de klas

-

Het bureau van de docenten staat op 1,5 meter van alle leerlingen.

-

In alle lokalen is een streep getrokken op 1,5 meter afstand van de voorste rij leerlingen,
zodat duidelijk is welke afstand bewaard moet worden.

-

Docenten maken bureau, stoel en zaken die ze hebben gebruikt schoon bij binnenkomst en
vertrek uit het lokaal. Leerlingen hoeven dat niet, maar natuurlijk mag je je tafel en stoel
schoonmaken: materiaal om schoon te maken is in de klas beschikbaar.

-

In de lokalen zijn er plexiglas schermen, zodat docenten uitleg kunnen geven aan hun bureau
als dat nodig is. Hierbij blijft de regel van 1,5 meter afstand ook nodig.

-

Bij praktijkvakken wordt gebruiksapparatuur steeds schoongemaakt.

-

Docenten dragen mogelijk een mondkapje en het kan ook voorkomen dat er gebruikt wordt
gemaakt van een gezichtsscherm.

-

Docenten lopen niet door de klas. Bij praktijkvakken en bijvoorbeeld gym zijn er situaties
waarin afstand houden heel moeilijk is en de docent wel door de klas loopt. In deze gevallen
wordt zeker gebruik gemaakt van extra beschermingsmiddelen door de docent.

-

Leerlingen hoeven geen mondkapje op, het mag uiteraard wel. Vind je dat prettig dan neem
je zelf een mondkapje mee naar school.

4.

Ventilatie

-

Het ventilatiesysteem is gecontroleerd. Gelukkig is bij de verbouwing en nieuwbouw enkele
jaren geleden een systeem geïnstalleerd zonder recirculatie en met gescheiden
luchtstromen.

-

In de pauzes worden alle ramen en deuren in de lokalen opengezet om de school extra te
luchten.

5.

Pauze

-

Pauzeren kan alleen buiten, in de aula, het stationsplein en het kunstplein. In de rest van de
school dus niet. Pas bij de tweede bel ga je de gangen weer in om naar de les te gaan.

-

Docenten die surveilleren doen dat op tenminste 1,5 meter afstand en dragen een
mondkapje of gezichtsscherm.

-

Leerlingen in leerjaar 1 en 2 mogen niet van het schoolterrein af. Voor de andere leerlingen
geldt dat we je verzoeken om niet naar de supermarkt te gaan tijdens pauzes. De
supermarkten in de buurt van de school mogen een beperkt aantal klanten binnen laten en
men moet afstand houden. De ervaring is dat bij de toestroom van leerlingen tijdens pauzes,
afstand houden in en rondom de supermarkt heel moeilijk wordt. Dat betekent dat ook
oudere en kwetsbare buurtbewoners hun boodschappen niet veilig kunnen doen. We vragen
je daarin verantwoordelijkheid te nemen en in de pauze gebruik te maken van de kantine op
school of zelf een lunchpakket mee te nemen.

6.

Ouders en verzorgers op school

-

Uitgangspunt is dat we, indien mogelijk, online contact hebben. In het landelijk protocol
wordt geadviseerd ouders zo min mogelijk binnen school te ontvangen. Daarom gaan we
voor oudercontacten zoveel mogelijk gebruik maken van online mogelijkheden.

-

Als online contact niet mogelijk is, dan is een checkgesprek bij de receptie noodzakelijk. Alle
gasten worden geregistreerd.

