Locatiespecifieke regels en afspraken t.a.v. Corona
Versie 6 februari 2021

Op basis van de maatregelen vanuit de overheid, de richtlijnen vanuit
het RIVM en de GGD, protocol basisonderwijs PO-raad en het beleid
vanuit onze stichting PCO Gelderse Vallei gelden voor
Kindcentrum Oranje Nassau de volgende regels en afspraken vanaf
8 februari 20211 tot nader order.
De maatregelen, richtlijnen en het beleid zijn door ons kindcentrum vertaald naar de
volgende uitgangspunten:
• alle kinderen gaan weer volledig naar de peuteropvang en het basisonderwijs, er geldt
een leerplicht;
• de buitenschoolse opvang is gesloten, behalve voor ouders/verzorgers werkzaam in een
cruciaal beroep (conform het bestaande BSO contract);
• tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
• kinderen tot en met groep 6 dragen geen mondkapje, kinderen in de groepen 7 en 8
dragen in de groep geen mondkapje, buiten de groep alleen indien zij dit zelf (na overleg
met hun ouders/verzorgers) wel willen (advies overheid is om in die gevallen wel een
mondkapje te dragen);
• kinderen in de groepen 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelfstandig naar de locatie;
• tijdens het buitenspelen/de pleinwacht worden er in principe geen mondkapjes gedragen
door kinderen en personeelsleden;
• tussen personeelsleden en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
• tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard te worden, tenzij nabij
contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is (mondkapjes worden in deze situatie
alleen gedragen indien dit wenselijk is voor de betreffende personeelsleden);
• personeelsleden dragen in de groep geen mondkapje, buiten de groep maakt een ieder
hierin zijn eigen afweging;
• externen in de school kan, mits de locatiedirecteur akkoord gaat triage is toegepast,
contactgegevens worden genoteerd (na 14 dagen worden deze gegevens vernietigd) en
1,5 meter afstand bewaard kan worden (randvoorwaarden worden verder op genoemd),
externen dragen een mondkapje bij verplaatsing door het gebouw;
• het kindcentrum heeft aandacht voor de hygiënemaatregelen, ook bij de kinderen;
• tijdens de lessen in het klaslokaal vanaf groep 4 wordt zoveel mogelijk in vaste groepen
gewerkt, dit wordt vastgelegd in een klassenplattegrond:
o in groepen 4 t/m 6 in groepjes van maximaal 5 kinderen;
o in groepen 7 en 8 in kleinere groepjes of koppels;
• na schooltijd gaan kinderen direct naar huis of de noodopvang-BSO, ook medewerkers
blijven niet langer dan noodzakelijk op locatie;
• kinderen kunnen via de reguliere route worden ziekgemeld, dus via Social Schools, mail of
telefonisch;
• op ons kindcentrum volgen we de RIVM richtlijn (beslisboom) om te bepalen of een kind
mag komen of (direct) opgehaald moet worden gedurende de dag; wij gaan ervan uit dat

Deze regels en afspraken kunnen worden aangepast naar aanleiding van nieuwe maatregelen vanuit de overheid,
wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM/GGD, het beleid vanuit onze stichting en/of voortschrijdend inzicht in de
praktische uitvoering van de regels en afspraken. Wijzigingen zullen opnieuw worden gecommuniceerd naar alle
ouders/verzorgers van ons kindcentrum. De laatste versie van dit document is vanaf 8 februari 2021 ook terug te
vinden op onze website www.kindcentrum-oranjenassau.nl.
1

•

•

ouders/verzorgers deze beslisboom ook hanteren bij het wel of niet naar opvang en/of
school laten komen van hun kind;
als een kind positief getest is op COVID-19 gaat de gehele groep (inclusief leerkracht) 5
dagen in quarantaine en is het belangrijk dat alle kinderen worden getest (dringend
advies), wordt er niet getest dan blijft het kind 10 dagen thuis;
tijdens schooltijd zijn ouders/verzorgers niet op de locatie aanwezig.

Wij gaan ervan uit dat ouders/verzorgers de bovenstaande uitgangspunten waar nodig ook
met hun kind hebben besproken. Deze uitgangspunten zijn vertaald naar de regels en
afspraken zoals hieronder zijn opgenomen.
Aanvang en ophalen kinderen
Kinderen worden gebracht en gehaald door één ouder/verzorger. Ouders/verzorgers worden
dringend geadviseerd een mondkapje te dragen. Wij gaan er tevens vanuit dat
ouders/verzorgers zich bij het brengen en halen, houden aan de richtlijnen vanuit de RIVM en
GGD, zoals het houden van 1,5 meter afstand van elkaar. Ouders/verzorgers die zijn getest en
nog op de uitslag wachten of koorts hebben, brengen/halen hun kind ook conform deze
richtlijnen dus niet.
Kinderen komen zoveel als mogelijk lopend of met de fiets naar de locatie en gaan bij
aankomst zo snel mogelijk naar binnen. Wij willen hierbij benadrukken dat, omwille van de
veiligheid van iedereen, kinderen en ouders/verzorgers niet fietsen op het trottoir en/of het
schoolplein.
Ouders/verzorgers blijven na het wegbrengen van hun kind niet rondom de locatie staan.
Peuteropvang en noodopvang-BSO
Kinderen van de peuteropvang worden bij het brengen overgedragen aan de pedagogisch
medewerker, bij de ingang bij de peuteropvang. De noodopvang-BSO sluit aan bij onze
schooltijden en dus kunnen kinderen rechtstreeks zoals gebruikelijk vanuit de groep naar het
BSO lokaal.
Pedagogisch medewerkers dragen bij het ophalen kinderen van de peuteropvang en de
noodopvang-BSO als het kan ook buiten of anders bij de ingang bij de peuteropvang/BSO
over aan ouders/verzorgers. De overdracht en het afscheid zijn kort. Wilt u iets bespreken dan
kan dat via de digitale weg of telefonisch.
Openingstijden peuteropvang: 08:00-12:00 uur, kinderen kunnen tussen 08:00-08:25 uur
worden gebracht. Als ouders/verzorgers andere kinderen op de basisschool hebben zitten,
mogen zij hun kinderen ook brengen op de tijd zoals aangegeven voor het onderwijs.
Openingstijden noodopvang-BSO: 14:30-18:00 uur.
Onderwijs
De kinderen van het basisonderwijs komen gespreid op school en worden ook gespreid
opgehaald. Hiervoor is een indeling gemaakt op achternaam. Deze wordt gecommuniceerd
via de nieuwsbrief met ouders/verzorgers. Tevens wordt in de nieuwsbrief gecommuniceerd
van welke ingangen de kinderen gebruik kunnen maken. Ouders/verzorgers zorgen ervoor
dat hun kinderen binnen de aangegeven tijdstippen op de locatie zijn. De kinderen van de
groepen 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelfstandig (lopend of op de fiets) naar de locatie.
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 2 zullen buiten de kinderen opvangen en zorgen dat zij
naar binnen gaan. De kinderen vanaf groep 3 gaan zelfstandig naar binnen.

Wilt u iets bespreken dan kan dat via de digitale weg of telefonisch.
Schooltijden blijven ongewijzigd en zijn terug te vinden op onze website.
Oudercontacten
• Gesprekken tussen ouders/verzorgers en het kindcentrum vinden in principe digitaal
plaats. In uitzonderlijke gevallen kan na toestemming van de locatiedirecteur een gesprek
op locatie plaatsvinden. MR en AC overleggen via Teams of een ander digitaal platform.
• De basisregel is ten aanzien van gesprekken die wel op locatie plaatsvinden: niet meer
dan 6 volwassenen in één ruimte, triage is toegepast en de 1,5 meter afstand wordt ten
allen tijde toegepast. Externen dragen een mondkapje bij verplaatsing door het gebouw,
als zij zitten mag het mondkapje af.
• Ouders/verzorgers komen niet in het gebouw om kinderen te brengen of op te halen
(komt een ouder/verzorger het kind eerder ophalen, dan wacht de ouder/verzorger ook
buiten tot het kind naar buiten komt).
• Hulpouders mogen ook niet in het gebouw komen. In uitzonderlijke gevallen kan na
toestemming van de locatiedirecteur een hulpouder wel binnen komen.
• Bij twijfel vindt er altijd eerst overleg met de locatiedirecteur plaats.
Hygiëne
• Er zijn (waar mogelijk) geen zitplaatsen in de buurt van de deur van het lokaal zodat
iedereen vrije doorgaan heeft.
• Er mag in principe slechts één kind tegelijkertijd naar het toilet.
• Leerkrachten zien erop toe dat kinderen vaak hun handen wassen.
• Er is een open deuren beleid. Dus deuren worden niet gesloten, maar staan zoveel
mogelijk open. Zo komen kinderen en leerkrachten zo weinig mogelijk in aanraking met
de deurklink.
• De tafels van leerlingen worden op afstand van het instructiebord geplaatst en worden
dagelijks schoongemaakt.
• We ventileren volgens de richtlijnen; lokalen en andere ruimtes luchten we meerdere
keren per dag door ramen en deuren 10-15 minuten per keer tegenover elkaar open te
zetten (als er geen personen in de ruimte aanwezig zijn).
• Op onze locatie worden mondkapjes gedragen door personeel en kinderen in de situaties
zoals genoemd bij de uitgangspunten.
Pauze
De pauzetijden worden meer verspreid zodat er minder drukte is op het schoolplein op het
moment van buitenspelen. De volgende groepen spelen samen buiten: groepen 1, groepen 2,
groepen 3 en 4, groepen 5 en 7 en de groepen 6 en 8. Om veel kinderen tegelijkertijd in de
gangen te vermijden, zal er 5 minuten zitten tussen de pauzes van de midden- en
bovenbouw.
Leerkrachten en onderwijsassistenten blijven tijdens hun eigen pauze in het eigen lokaal en
komen niet bij elkaar, behalve voor (kort) overleg waarbij de algemene uitgangspunten
worden gehanteerd.
Onderwijs
Indien een kind om welke reden dan ook niet naar de locatie kan komen voor het volgen van
onderwijs terwijl de groep wel gewoon les krijgt op locatie, zal hij/zij zo snel mogelijk een
thuiswerkpakket ontvangen. Er wordt in geen enkel geval digitaal onderwijs voor individuele
kinderen geboden.

Gymlessen
Er worden geen gymlessen gegeven. Wel zullen sport- en spellessen in de buitenlucht
gegeven worden (indien weersomstandigheden dit toelaten), dit om de kinderen zoveel
mogelijk (buiten) te laten bewegen door actief spelletjes en oefeningen te doen in het kader
van bijvoorbeeld groepsvorming. Kleuters mogen wel met halve groepen bewegen in het
speellokaal of met de hele groep in de gymzaal.
Thuisblijven/weer naar huis
Onze locatie past de streng wegende RIVM en GGD adviezen en richtlijnen toe.
Kinderen van 4 tot 13 jaar mogen wel naar de basisschool:
•

als zij af en toe hoesten;

•

met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Kinderen van 4 tot 13 jaar moeten thuisblijven als:
•

zij verkoudheidsklachten hebben (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);

Kinderen van 0 tot 13 jaar moeten thuisblijven als:
•

zij naast verkoudheidsklachten ook koorts hebben en/of benauwd zijn en/of (meer dan
incidenteel) hoesten;

•

zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat, voor meer informatie
zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen;

•

zij positief getest zijn op corona. Het kind moet dan tenminste 7 dagen thuis in isolatie
blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze
7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven:
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis;

•

zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;

•

zij een huisgenoot zijn van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Kinderen
blijven thuis gedurende de quarantaineperiode. Als een kind geen klachten ontwikkelt
tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school;

•

iemand in het huishouden van het kind naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven
38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis in quarantaine (behalve
als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven).
Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft het kind
thuis;

•

iemand in het huishouden van het kind getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag
heeft, dan blijft het kind tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine. Indien de
huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag het kind 5 dagen na de
testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft het kind 10
dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de
quarantaine kan het kind getest worden en bij een negatieve test mag het kind uit
quarantaine.

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
•

de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van
hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,

•

er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,

•

het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Kinderen en ouders/verzorgers die tot een risicogroep behoren
•

Kinderen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouders/verzorgers in overleg met de school en de behandelend arts).

•

Kinderen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs (beslissing van ouders/verzorgers in overleg met de school en de
behandelend arts).

•

Wanneer een kind niet naar school kan komen, is er altijd contact tussen leerkracht/intern
begeleider en ouders.

•

Bij twijfel wordt contact opgenomen met de leerrecht consulent van de gemeente Nijkerk.

(Melding/ontwikkeling van) klachten gedurende de dag
Wanneer een kind gedurende de dag klachten zoals hierboven beschreven ontwikkelt, gaat
het kind naar huis en laat zich testen. Ook eventuele broers/zussen worden hierover
geïnformeerd en gaan naar huis. Het kind/de kinderen gaat(n) dan ook niet naar de
noodopvang-BSO. Als er gedurende de dag een melding komt van de klachten bij een
gezinslid zoals hierboven genoemd, dan gaat het kind/de kinderen ook naar huis.
LET OP: Wanneer een groep op last van de GGD in quarantaine moet, vanwege een
besmetting van een van de kinderen of een personeelslid, dan gelden de instructies van de
GGD.
Afwezigheid teamleden
Bij klachten moeten onze teamleden thuisblijven en zich laten testen. Zij zullen tot de uitslag
bekend is of als er een positieve uitslag is niet naar het kindcentrum komen. Daarnaast
kunnen teamleden natuurlijk ook ‘gewoon’ ziek worden of bijvoorbeeld zelf thuis moeten
blijven als de groep van hun eigen kind in quarantaine moet en zij geen opvang hebben voor
hun eigen kinderen.
De volgende stappen zullen wij nemen als bovenstaand een leerkracht betreft:
• Indien zijn/haar gezondheidstoestand dit toelaat, vragen we de leerkracht om de lessen
digitaal te geven. Er wordt dan een mail gestuurd met opdrachten en/of een link via
Google Classroom (dit laatste geldt alleen voor de groepen 5 t/m 8).
• We zoeken via onze invalpool een invaller voor de groep.
• Indien er geen invaller beschikbaar is, vragen we of een eigen teamlid een dag extra wil
werken.
• Is er niemand beschikbaar, dan blijven de kinderen thuis. We zullen geen kinderen
plaatsen in andere groepen.
• Indien er geen lessen digitaal gegeven kan worden, krijgen de kinderen zo snel mogelijk
een thuiswerkpakket waarmee zij zelfstandig thuis aan de slag kunnen.
Hoe houden we u op de hoogte?
Bij afwezigheid van een teamlid/leerkracht zullen wij u altijd zo spoedig mogelijk informeren.
Wij doen dit via een bericht op Social Schools of Konnect en een mail. We vragen onze
teamleden hun afwezigheid zo spoedig mogelijk te melden, zodat u (indien mogelijk) zo snel
mogelijk opvang kunt regelen. In een uiterst geval kan het zijn dat we pas ‘s ochtends een
ziekmelding ontvangen. We zullen u dan om uiterlijk 7.30 uur informeren.

Medezeggenschapsraad
Wij hebben steeds nauw overleg met onze eigen medezeggenschapsraad. Wij stemmen deze
regels en afspraken af met de medezeggenschapsraad af, hiervoor heeft de MR ook
instemmingsrecht. De locatiedirecteur en de (voorzitter van de) MR hebben regelmatig
overleg om te kunnen monitoren en te kunnen bijstellen indien nodig, hierbij worden de
termijnen voor overleg in redelijkheid ingevuld, zodanig dat snel besluiten genomen kunnen
worden.
Landelijke websites
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen
https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

De inhoud van dit document is met zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er naar aanleiding
van de inhoud van dit document toch nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u een mail sturen
naar info.on@pcogv.nl.
Nijkerk, 5-2-2021

