PROTOCOL VOLLEDIG OPENEN PORTA MOSANA COLLEGE 24 AUGUSTUS 2020
Voor leerlingen en ouders/verzorgers
Vanaf 1 juli 2020 zal -op basis van het advies van het OMT - de 1,5 meter afstand tussen
alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs worden losgelaten. Dit geldt ook
voor leerlingen in het VO die 18 jaar of ouder zijn. Na de zomer openen scholen VO
volledig.
De afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft wel
gehandhaafd, net als tussen onderwijspersoneel onderling.
De richtlijnen van het RIVM en het daarop gebaseerde, door de sociale partners
opgestelde, protocol zijn voor iedereen leidend.
Wie komt naar school:
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De leerlingen: We gaan ervan uit dat alle leerlingen weer gewoon naar school
gaan.
Indien een leerling vanwege de vakantie uit een gebied komt met code oranje of
rood moet hij/zij 10 dagen in quarantaine. Leerlingen volgen de lessen op de
geroosterde momenten op afstand, online.
Onderwijspersoneel dat gezond is, is beschikbaar voor het verzorgen van het
onderwijs op de school.
Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden
vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in
overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de
reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.
Leerlingen met COVID-19-gerelateerde klachten en leerlingen uit risicogroepen of
met gezinsleden uit risicogroepen kunnen in overleg met de school kijken wat de
beste oplossing is. De ervaringen van de afgelopen weken en maanden met
afstandsonderwijs zullen helpen om ook het onderwijs aan die leerlingen te
kunnen verzorgen.
Leerlingen uit risicogroepen of met gezondheidsklachten die kunnen wijzen op
corona worden geacht thuis te blijven en te werken.
Ouders/verzorgers kunnen zich telefonisch melden via de servicebalie. Aleid van
Bommel, onze coronaverantwoordelijke zal hierover geïnformeerd worden door de
servicebalie.

Hygiëne en veiligheid: (De RIVM-richtlijnen zijn leidend):
De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is extra van belang dat
deze worden nageleefd:
➢
➢

Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook
voor volwassenen onderling.
We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden.
Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de
pauze en na toiletbezoek.
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We schudden geen handen.
We hoesten en niezen in onze elleboog.
We zitten niet aan ons gezicht.
In elk leslokaal is het volgende aanwezig: papieren zakdoeken, water en zeep, of
desinfecterende handgel, om handen te wassen en de tafels schoon te maken.
Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met
water en zeep, of desinfecterende handgel.
Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen tafels af
met water en zeep/allesreiniger/desinfectiemiddel en herhalen dit bij het verlaten
van het lokaal.
We vragen ouders/verzorgers besmettingen aan de school te melden.
Aan ouders/verzorgers/verzorgers en andere volwassenen (zijnde niet
onderwijspersoneel) worden triagevragen gesteld indien zij de school
binnentreden
We beperken het aantal contacten door verschillende pauzetijden tussen OB en
BB
Op de gang en in de pauze: Om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en
onderwijspersoneel en tussen personeel onderling zo goed mogelijk te
waarborgen, volgen we de vaste looproutes of looppaden binnen de school. Deze
zijn aangegeven met pijlen, voetstappen en stickermateriaal.
Leerlingen en personeel dragen mondkapjes in de openbare ruimtes zoals
gangen, hal, kantine, OLC wanneer men zich verplaatst, of binnen het
gebouw ergens staat en de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. Dit
is verplicht binnen de school, en een gezamenlijke verantwoordelijkheid
om iedereen in de school gezond te houden!
Indien men aan een tafel zit of voldoende afstand kan bewaren tot de
anderen, kunnen mondkapjes af. Als de leerlingen buiten zijn of eénmaal
in de klas zitten zijn mondkapjes niet nodig. Als leerlingen gaan lopen in
de les moeten mondkapjes weer op.
De docenten verlaten als eerste de klas en als de docenten weg zijn verlaten de
leerlingen het lokaal, met mondkapje op. Alle lokalen zijn open en leerlingen gaan
meteen bij het volgende lokaal naar binnen, ook als de docent er nog niet is. Zij
gaan dan zitten nadat zij hun handen en tafels hebben ontsmet.
Er is éénrichtingsverkeer in de gangen. In principe loop je altijd tegen de
klok in. Loop bij elke lokaalwissel het hele rondje totdat je bij het goede lokaal of
de uitgang bent. Volg de pijlen en de voetstappen op de grond.
Je mag niet tegen het éénrichtingsverkeer in gaan (alleen op plekken waar dat
staat aangegeven) of een kortere weg te kiezen.
In de school hangen posters om extra aandacht te vragen voor de geldende
maatregelen. Hou je aan de regels van de posters en van de surveillanten.
Materialen die door meerdere personeelsleden/leerlingen worden gebruikt, worden
met regelmaat schoon gemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en
gereedschappen in praktijklokalen.
We zetten zoveel mogelijk de ramen/deuren open in de leslokalen. Ook in de
gangen worden ramen zoveel mogelijk open gezet.
In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig en deze worden dagelijks geleegd.
Er zal een streep tape in ieder lokaal worden gemaakt waardoor de docent de 1,5
meter afstand kan bewaken. Aan de leerlingen vragen we deze lijn niet over te
gaan en de afstand te bewaren.
Bij aankomst en vertrek: Bij de ingang(en) van de school worden de geldende
veiligheids- en hygiënemaatregelen gevolgd.
Gespreide pauzes om de piekdrukte op de gangen, in de kantine te verminderen.
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Leerlingen kunnen bij voorkeur buiten op het schoolterrein, of buiten op de
binnenplaats pauzeren. Ze kunnen ook in de kantine en in de hal pauzeren.
Docenten kunnen pauzeren in de docentenkamer, in lokaal 324 of in het eigen
lokaal blijven.
Surveillanten in de kantine/of op de balustrade in de hal kunnen op gemarkeerde
plekken staan om 1,5 meter afstand te bewaken. We vragen leerlingen deze
gemarkeerde plekken te respecteren
Er is blijvende aandacht voor besmettingen op scholen. De GGD voert bron- en
contactonderzoek uit bij een besmetting van leerlingen en leerkrachten, zodat
eventuele nieuwe besmettingen ook bekend worden.
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten neemt de school contact op met
de GGD.

Regels bij toiletgebruik:
Naast afstand houden is het belangrijk een goede hygiëne te hebben om infectie tegen te
gaan.
De wc’s worden iedere dag door de HAGO schoongemaakt.
o

o
o
o
o

Als je naar het toilet gaat, vragen we je eerst met een desinfecterend doekje
de deksel en de bril en de doorspoelknop te reinigen.
(desinfectiematerialen liggen in elke wc).
Bij een urinoir de drukknop afvegen.
Doekjes in de prullenbak, niet in de wc!
Nadat je het toilet hebt gebruikt, doe je de deksel dicht en dan spoel je pas
door.
Was daarna uitgebreid je handen. Raak zo weinig mogelijk aan.

Klachten en thuisblijfregels
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
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Neusverkoudheid.
Hoesten.
Moeilijk ademen/benauwdheid.
Koorts boven 38°C
Plotseling verlies van reuk of smaak
Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven
38°C en/of benauwdheidsklachten heeft.
Een personeelslid/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het
huishouden 24 uur geen klachten heeft.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts,
neusverkoudheid, hoesten 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.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts,
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling
naar huis.
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Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de
school.
Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom
passend onderwijs in werking.

Testen:
Iedereen met aan COVID-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen. (Zie de
instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-Covid-19/testen )
Positief getest op COVID-19 :
Een leerling die positief getest is op COVID-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na
start van de symptomen en uitzieken.
Een leerling 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
Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is voor COVID-19, moet
hij/zij 10 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 10 dagen na het laatste
contact met deze persoon nog ziek kunnen worden).
Een leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.

Praktijklessen en LO:
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In de praktijklessen is afstand houden tussen leerling en docent niet altijd
mogelijk, dus daar houden leerlingen en docenten zoveel als mogelijk 1,5 meter
afstand. Dit is een door het RIVM toegestane maatregel.
We passen de praktische activiteiten zoveel mogelijk aan, waarbij 1,5 meter
afstand tussen docent en leerling zoveel mogelijk blijft gewaarborgd.
Indien het waarborgen van de 1,5 meter afstand niet mogelijk blijkt, worden
bepaalde onderdelen waar mogelijk op een andere manier georganiseerd
(bewegingsonderwijs, drama, muziek etc.). Dit is een – door het RIVM toegestane
- afwijking van de landelijke maatregelen.
Het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem is verboden. Hierbij gaat
het onder meer om hard meezingen bij concerten en optredens, spreekkoren en
schreeuwen. Koren en zangensembles kunnen wel weer repeteren en optreden.
Tot die tijd wordt het afgeraden om op school te zingen
Lessen LO: Het bewegingsonderwijs kan vanaf 1 juli zowel buiten als binnen
worden gegeven. www.kvlo.nl voor het protocol LO voor VO. Op Porta zullen de
lessen zoveel mogelijk buiten plaats vinden.

Activiteiten
➢

➢

Ouders/verzorgers kunnen worden uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld
oudergesprekken of informatieavonden) met het strikt toepassen van triage en de
inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen. De school is
geadviseerd hier terughoudend mee om te gaan en zoveel mogelijk rekening te
houden met rustige tijdstippen of per klas en niet per jaarlaag bijeenkomsten te
organiseren
Online contact tussen school en ouders/verzorgers wordt geadviseerd. Indien live
aanwezig zijn door ouders/verzorgers gewenst is, dan in een kleine groep, bijv.
per klas en niet per jaarlaag. De verschillende ingangen kunnen bij ouderavonden
ook door ouders gebruikt.

Voor groepsactiviteiten zoals studiereizen, vieringen, voorstellingen en excursies
gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid voor bijeenkomsten buiten het
reguliere lesaanbod. De afweging over het al dan niet organiseren van
groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau gemaakt binnen de
richtlijnen van het RIVM.
➢ De buitenlandse reizen/ excursies gaan vooralsnog niet door.
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Zorgverlening in de school, door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp, kan weer
worden opgestart.
Vervoer:
➢
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Er zijn drie ingangen: hoofdingang, ingang kluisjesruimte en ingang bij lokaal
114. We vragen leerlingen steeds die ingang te kiezen (afhankelijk van het
rooster) waar je het dichtst bij je lokaal bent waar je gaat starten . Het is mogelijk
daar je fiets te parkeren.
De regels voor vervoer blijven van kracht: je gaat op de fiets of lopend, en alleen
voor leerlingen die echt afhankelijk zijn van openbaar vervoer wordt door de
regionale vervoerders voor maatwerkoplossingen gezorgd.
Als de afstand tussen leerling en chauffeur niet mogelijk is, wordt een mondkapje
gebruikt.

Stages van leerlingen kunnen doorgang vinden als:
➢

De richtlijnen van het RIVM en van de sector waarin de stagiair werkzaam is,
worden nageleefd door de leerling en de stageorganisatie.

