Hygiëne, veiligheid en ventilatie
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. De basis voor blijft voor leerlingen en medewerkers:
 Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen
onderling.
 We schudden geen handen.
 We hoesten en niezen in onze elleboog.
 We wassen/ontsmetten regelmatig onze handen. Er is ontsmettingsmiddel op de school
aanwezig
 Iedereen met lichte klachten laat zich zo snel mogelijk testen. In deze periode wordt vanuit huis
gewerkt.
 We volgen de landelijke adviezen rond quarantaine op. Dat betekent na terugkomst uit bepaalde
vakantielanden en bij besmettingen/klachten in de omgeving van de leerling of medewerker.
In de leslokalen
 In elk lokaal zijn papieren zakdoeken en desinfecterende handgel aanwezig zodat we handen
kunnen wassen en de tafels schoon kunnen maken.
 Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met desinfecterende
handgel.
 Leerlingen houden tenminste 1,5 meter afstand tot de docent/medewerker.
 Docenten en ander onderwijspersoneel desinfecteren na binnenkomst hun werkplek en
herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Materialen die door meerdere personeelsleden
worden gebruikt, worden met regelmaat schoongemaakt.
 In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig en deze worden dagelijks geleegd.
Op de gang
 Op de gangen lopen de leerlingen en medewerkers rechts, net als in het verkeer.
 Op de gangen geven leerlingen docenten en medewerkers ruimte.
 Op de gangen mogen leerlingen niet blijven hangen. De gangen zijn geen verblijfsruimte.
Ventilatie
Er is in de zomervakantie veel aandacht geweest voor de ventilatie. Alle onze locaties voldoen aan
het bouwbesluit en Schaersvoorde heeft geen ventilatiesystemen waarbij de lucht binnen de ruimte
circuleert. Wij hebben gelukkig de mogelijkheid om de ramen en deuren open te zetten en zo te
zorgen voor voldoende frisse lucht. Verder laten we de komende tijd onderzoek doen hoe we
voldoende kunnen ventileren als de temperaturen dalen.
Mondkapjes/beschermingskappen
Er is geen mondkapjesplicht op het Schaersvoorde. Leerlingen en medewerkers die zich prettiger
voelen met een mondkapje op, mogen dit uiteraard dragen. Daarnaast zal een deel van de docenten
een beschermingskap dragen. Bij praktijkvakken, waar de anderhalve meter tussen docent en leerling
moeilijk gehandhaafd kan worden, kan een docent leerlingen dringend vragen een mondkapje om te
doen. Mondkapjes zijn beschikbaar voor collega’s en leerlingen.
Bezoek aan de school
Wanneer iemand anders dan een leerling of medewerker de school in wil, worden de hygiëne- en
veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

Aandachtspunten voor een veilige en gezonde leeromgeving
Gespreide pauzes
In lijn met het advies van de VO-Raad heeft het Schaersvoorde gekozen voor gespreide pauzes.
Hiervoor hebben we het lesrooster iets veranderd. Doordat eerst leerlingen en daarna docenten van
lokaal verwisselen zal de feitelijke lestijd verminderen.
Leerlingen worden zowel in de ochtend - als middagpauze verdeeld in twee groepen. We zien graag
dat leerlingen zoveel mogelijk in pauzes buiten zijn, maar natuurlijk zijn er ook in de school
pauzeruimtes. In de Slingelaan is Brainexpander niet beschikbaar voor leerlingen. Er is een tent
geplaatst om extra pauzeruimte te creëren.
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Pauzes vroeg
Stationsplein
08:05 - 08:50
08:55 - 09:40
09:55 - 10:40
10:45 - 11:30
12:05 - 12:50
12:55 - 13:40
13:45 - 14:30
14:45- 15:30
15:35 - 16:20
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Les
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Les
Les
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Dinxperlo
08:00 - 08:45
08.50 - 09.10
09:15 - 10:25
10:40 - 11:50
11.55 - 12.40
12:45 - 13:55
14.00 - 15:10
15:15 - 16:00

Pauzes laat
Stationsplein
08:05 - 08:50
08:55 - 09:40
09:45 - 10:30
10:45 - 11:30
11:35 - 12:20
12:55 - 13:40
13:45 - 14:30
14:45 - 15:30
15:35 - 16:20

Pauzes vroeg
Pauzes laat
Slingelaan/Winterswijk Slingelaan/Winterswijk
08:15 - 09:00
08:15 - 09:00
09:05 - 09:50
09:05 - 09:50
10:05 - 10:50
09:55 - 10:40
10:55 - 11:40
10:55 - 11:40
12:15 - 13:00
11:45 - 12:30
13:05 - 13:50
13:05 - 13:50
13:55 - 14:40
13:55 - 14:40
14:55 - 15:40
14:55 - 15:40
15:45 - 16:30
15:45 - 16:30

Kantine en automaten
In verband met de coronamaatregelen is het kopen van consumpties (automaat en kantine) binnen
school niet mogelijk.
Practicum in het lokaal
Bij het geven van praktijklessen is het in sommige situaties niet wenselijk of verstandig om bij de
instructie afstand tot de leerlingen te behouden. Het is aan de docent om, in deze situatie, leerlingen
te vragen een mondkapje te dragen.
Activiteiten
In een eerder stadium is besloten om alle buitenschoolse activiteiten schoolreizen en excursies tot de
herfstvakantie te schrappen. Een aantal introductieactiviteiten gaan door. Hierbij gaat het om
dagactiviteiten en wordt er goed gekeken dat dit op een veilige manier wordt georganiseerd.
Informatie over de introductieactiviteiten ontvang je in een apart mailbericht.

Thuisblijf/thuiswerk-regels en preventieve quarantaine
Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland met één of meer van de volgende klachten thuisblijven:
 Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
 Hoesten;
 Benauwdheid;
 Verhoging of koorts;
 Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
Leerlingen zullen vanuit huis het onderwijs volgen in de volgende situaties:
 Als iemand in hetzelfde huishouden positief is getest voor het coronavirus.
 Als iemand in hetzelfde huishouden naast verkoudheidsklachten, hoesten of plotseling verlies
van reuk en/of smaak, ook koorts en/of benauwdheid heeft. Dan moeten alle huisgenoten
thuisblijven.
 Als iemand nauw contact heeft gehad buiten het huishouden met iemand die positief is getest
voor het coronavirus.
 Als leerlingen of medewerkers in een oranje of rood gebied/land zijn geweest. Deze persoon
(ouder dan 13 jaar) moet na terugkomst in Nederland 10 dagen thuisblijven. Informatie hierover
kun je vinden op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging, koorts, neusverkoudheid,
hoesten en/of benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover
geïnformeerd.
Absentmelding bij preventieve quarantaine
Bij preventieve quarantaine, wordt de leerling door de ouder/verzorger absent gemeld bij de mentor
of coach.
Verwachtingen bij preventieve quarantaine
Als een leerling ziek is, ziekt de leerling goed uit. In geval van preventieve quarantaine is de leerling
niet ziek. Dan verwachten we dat een leerling vanuit huis via MS Teams de lessen volgt en thuis het
schoolwerk doet.
Val jij onder de risicogroep of iemand met wie je in huis woont?
Neem in dit geval contact op met je mentor of coach om te bespreken wat in jouw geval de beste
oplossing is.
Testen en dan?
Testen op covid-19
Bij klachten, laat je je testen. Aanmelden voor de test kan telefonisch op 0800-1202 of via het portaal
op coronatest.nl. Ook voor kinderen kan via het landelijk nummer en de website een testafspraak
gemaakt worden. Kinderen van 16 en ouder moeten de afspraak zelf maken of telefonisch
bevestigen dat zij toestemming geven voor een afspraak.
Bij een negatieve testuitslag kan de leerling weer naar school. Formeel is een negatieve uitslag geen
belemmering voor terugkeer naar de leer- of werkplek. Indien de klachten aanhouden, kan de
medewerker/leerling zich voor de zekerheid nogmaals laten testen.
Een Covid-19 besmetting en dan?
Een leerling (of medewerker) die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven
na start van de symptomen en uitzieken. De GGD zal in dat geval naar alle waarschijnlijkheid contact
opnemen met de school. Ouders of leerlingen hoeven geen actie te ondernemen.
De leerling (of medewerker) mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen
klachten meer heeft. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels

Indien iemand in het huishouden van de leerling of medewerker positief getest is voor COVID-19,
moet hij/zij 10 dagen thuisblijven. De medewerker/leerling kan weer naar school als iedereen in het
huishouden 24 uur klachtenvrij is. De GGD start mogelijk een bron- en contactonderzoek. Zie
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco voor meer informatie.

