27 augustus 2021

Coronaprotocol start schooljaar 2021-2022
Het nieuwe schooljaar gaat bijna van start. Er zijn op 13 augustus nieuwe richtlijnen en adviezen
opgesteld door de overheid en de VO-raad. Dit coronaprotocol geeft informatie 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 jullie deze regels goed door te lezen en samen met ons verantwoordelijkheid te nemen
voor jezelf en voor 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 dat de leerlingen binnenkort weer zonder beperkende maatregelen de lessen kunnen volgen.
1.

Start schooljaar
Alle leerlingen volgen fysiek onderwijs op school. Ouders van leerlingen die onder een medische
risicogroep vallen en zich zorgen maken over het volgen van fysiek onderwijs op school kunnen
contact opnemen met de afdelingsleider. In overleg wordt dan gezocht naar een passende
oplossing.

2.

Mondkapjes
Het dragen van mondkapjes blijft op school buiten het klaslokaal verplicht, behalve op een vaste
zit-of staanplaats. Dus: in de aula is het dragen van een mondkapje niet verplicht als je een vaste
zit-of staanplaats hebt, maar wel als je in de rij staat bij de kantine.

3.

Zelftesten
Aan leerlingen en medewerkers die niet volledig gevaccineerd zijn, wordt gevraagd zich twee
keer per week zelf te testen. School verstrekt aan alle leerlingen voldoende zelftesten.

4.

Klachten?
Doe een zelftest of laat je direct testen bij een GGD-testlocatie. Als de zelftest negatief is, mag je
weer naar school. Is de zelftest positief, laat je dan direct testen bij een GGD -testlocatie. Blijf
thuis totdat je de testuitslag weet.

5.

Vervallen quarantaineplicht
Bij een besmetting op school hoeven volledig gevaccineerde leerlingen en medewerkers niet
meer in quarantaine.

6.

Naar de les
- Voordat je de school inloopt zet je je mondkapje op. Bij binnenkomst desinfecteer je je
handen.
- Leerlingen en medewerkers moeten onderling 1,5 m afstand van elkaar houden.
- 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.
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- 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.
7.

In de klas
- Het bureau van de docenten staat op 1,5 meter van alle leerlingen.
- In de 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.
- Leerlingen hoeven geen mondkapje op in de klas, het mag uiteraard wel.
- 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. Daarom is bij de
praktijkvakken en ook als de docent erom vraagt het dragen van een mondkapje in de les wel
verplicht.

8.

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 lessen worden, indien mogelijk, alle ramen en deuren van de lokalen opengezet om de
lokalen permanent te luchten. In de pauzes worden ramen en deuren altijd opengezet.

9.

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 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.

10. Ouders en verzorgers op school
- Uitgangspunt is dat we, indien mogelijk, online contact hebben. Dit omdat voor volwassenen
in school de 1,5 meter-regel nog verplicht is.
- Als online contact niet mogelijk is, dan is een checkgesprek bij de receptie noodzakelijk. Alle
gasten worden geregistreerd.
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11. Ziekmelden
Bij ziek zijn of corona gerelateerde klachten waardoor een leerling niet naar school kan komen
wordt van ouders verwacht dat ze ons op de hoogte stellen door:
- Tussen 8:00u en 8:30u te bellen naar 024-3 816 816 óf
- Vóór 8:00u via het ouderportaal van magister de leerling ziek te melden.
12. Basisregels veiligheids- en hygiënemaatregelen voor iedereen
- Was vaak en goed je handen
- Hoest en nies in je elleboog
- Schud geen handen
- Draag een mondkapje waar dat verplicht is
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