Protocol Openstelling Kindcentrum
COVID-19 vanaf 8 februari 2021
Algemeen:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Blijf thuis bij klachten passend bij coronavirus.
o Twijfel? Volg de beslisboom van BOink https://www.boink.info/beslisboom
Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand.
Ouders en externe mogen alleen op afspraak IN het gebouw.
Bij verplaatsing IN het gebouw dragen alle volwassenen een mondmasker. Groep 7 & 8
mogen een mondmasker dragen.
Hygiënemaatregel: vaak handen wassen.
Ventilatie: ramen en deuren staan open voor ventilatie. Houdt u hierbij rekening mee met
de kleding van uw kind. In de groepen hebben we CO-2 meters. Bij te hoge concentraties
wordt er extra geventileerd.
Kinderen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.
Is er binnen het gezin iemand positief getest dan moet uw kind in quarantaine. U informeert
dan de medewerker of de directie. U stemt samen met de directie af wanneer uw kind weer
naar school mag.
Bij een positieve test van een kind of de leerkracht gaat de hele groep, inclusief de leerkracht,
5 dagen in quarantaine. Op de 5e dag laat de leerkracht zich testen. Ook de kinderen worden
getest. Wanneer uw kind negatief test, mag het daarna weer naar school. Wanneer u ervoor
kiest om uw kind niet te laten testen, moet uw kind 5 dagen extra in quarantaine, dus in totaal
10 dagen.

Brengen/Halen
-

-

Ingang schoolplein via garageboxen Ter Borghstraat.
Uitgang schoolplein via zandbak/gymzaal Sint Jozefplein
Kinderen worden door één ouder gebracht en gehaald.
Peuters kunnen tussen 12.15-12.30 uur worden opgehaald in de
buitentuin van Korein.
Alleen ouders van peuters en kleuters (groep 1/2a en 1/2b)
mogen OP het schoolplein. Hier geldt een ‘kiss en ride zone’.
Dus brengen/halen en gaan. Niet blijven staan om te kletsen met
andere ouders.
Volwassenen dragen een mondmasker OP het schoolplein.
Tussentijds het kind ophalen voor bijvoorbeeld huisarts. Geef
het tijdstip aan de medewerker door en via de hoofdingang kunt
u het kind buiten ophalen.

Schoonmaak & Hygiëne maatregelen:
-

Handgrepen, drukknoppen, kranen, leuningen, pctoetsenborden, werktafels etc. worden vaak gereinigd.
Toiletten worden dagelijks gereinigd.
Werkplek reinigen medewerkers dagelijks zelf.
Er worden zoveel mogelijk wegwerpmaterialen zoals luiers, washandjes, handdoeken,
schorten, papieren zakdoeken etc. gebruikt.

Bereikbaarheid:
-

Ouders kunnen telefonisch contact opnemen met de medewerker (8.00-8.25 uur of na
schooltijd) of via de Parro App of per e-mail zijn de medewerkers bereikbaar.

Basisschool
Kinderen mogen vanaf 8.15 uur naar binnen.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30-14.30 uur
8.30-14.30 uur
8.30-12.30 uur
8.30-14.30 uur
8.30-12.30 uur

Fruitpauze:
De kinderen hebben een fruitpauze en krijgen fruit van het Kindcentrum.
Het staat de ouders vrij om zelf fruit mee te geven.
Buiten spelen op de speelplaats:
De eigen leerkracht surveilleert tijdens deze pauzes.
10.00-10.15 uur
10.15-10.30 uur
10.30-10.45 uur
10.45-11.00 uur

Groep 3 & 4
Groep 5 & 6
Groep 7 & 8
Groep 1/2a & 1/2b

11.50-12.10 uur
12.10-12.30 uur
12.30-12.50 uur
12.50-13.10 uur

Groep 3 & 4
Groep 5 & 6
Groep 7 & 8
Groep 1/2a & 1/2b

Gymlessen:
Op maandag en donderdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 buiten gymles. De kleuters
gymmen op de dinsdag, woensdag en vrijdag buiten. Zorg voor gymkleding en schoenen voor het
buiten sporten.
Onderwijs & Thuisonderwijs
- Het uitgangspunt voor de komende periode is om zoveel mogelijk in de eigen groep te
werken en contacten met kinderen uit andere groepen zoveel mogelijk te vermijden.
- Het primaat ligt vanaf 8 februari bij het verzorgen van fysiek onderwijs; we kunnen parallel
daaraan niet garant staan voor afstandsonderwijs in situaties dat kinderen thuis blijven
- Voor de groep die in quarantaine thuis zit geldt thuisonderwijs, uiteraard onder voorwaarde
dat de betrokken leerkracht niet zelf ziek is. We streven ernaar om dit in 1 werkdag te
regelen, dit is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden
- Deze quarantainemaatregel betekent ook dat alle kinderen uit de groep thuis moeten
blijven. Dus ook de kinderen van ouders met cruciale beroepen die eerder opgevangen
zouden worden in de noodopvang. Ook informeren wij u dan over de mogelijke
vervolgstappen
Ziekte leerkracht:
Als de leerkracht ziek is dan probeert de school de eerste dag zelf de groep op te vangen en vanaf de
tweede dag blijft deze groep thuis. Als er geen vervanging ’s ochtends beschikbaar is, blijft de groep
thuis. Ouders ontvangen deze informatie via de Parro App.
Geleende laptops & boeken van school:
Komen allemaal terug naar school. De kinderen mogen vanaf vrijdag 5 februari de boeken al terug
brengen naar school. De laptops komen maandag terug.
Het gele A4-tje met inlogcodes blijft thuis. Bewaar dit goed!

CITO Midden:
Afname CITO Midden (januari) worden verschoven naar maart 2021.
Week van 1 maart
Week van 8 maart
Week van 15 maart

Week van 22 maart

Studievaardigheden M8
Begrijpend Luisteren M3 t/m M8
Rekenen M1 t/m M7
Taalverzorging M8
Spelling M3 t/m M7
Taal M1 en M2
AVI & DMT gr 3 t/m 8
Begrijpend Lezen M4 t/m M7

Groepsactiviteit:
Indien een groepsactiviteit georganiseerd wordt, dan vindt deze bij voorkeur buiten of in de eigen
vaste groep plaats zonder aanwezigheid van ouders.
Trakteren:
De verjaardagen van de kinderen wordt in de groep gevierd. Kinderen mogen alleen voorverpakte
snoep/chips etc. trakteren. Kinderen die gedurende de lockdown jarig waren, mogen de verjaardag
vieren op school. Het zou fijn zijn als de ouders dit samen met de leerkracht even afstemmen.
Activiteiten met ouders:
Alle activiteiten met ouders gaan niet door.
Plusklas:
De plusklas gaat niet fysiek plaatsvinden, het advies is dit via afstandsonderwijs te organiseren.
Kinderen en ouders worden hier nog over geïnformeerd.

