-Verantwoord en veilig van boordFormeel protocol voor verantwoord en veilig LOVK-onderwijs tijdens Covid-19.
Bij het opstellen van dit protocol is uitgegaan van het protocol opstart basisonderwijs dat is
opgesteld door PO-raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS waarin is afgestemd met Ouders &
Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW.
Dit protocol is in overleg met de mentoren, groepsleerkrachten en de medezeggenschapsraad van de
LOVK tot stand gekomen en betreft de praktische uitvoering van het ligplaatsonderwijs en het
mentoraat.
Aanvullende maatregelen met doel de risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar
mogelijk te houden:
•

Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus.

Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in de school moeten volledig
klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde
coronaklachten ook koorts (vanaf 38graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. Ouders moeten
bij hun kinderen letten op coronasymptomen, maar ook op verkoudheidsklachten zoals een
loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn. Kinderen met deze klachten moeten, evenals
volwassenen, thuisblijven. Ze hoeven niet thuis te blijven als ze af en toe hoesten of als ze bekende
chronische luchtwegklachten zoals astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.
Overleg in dit laatste geval met de leerkrachten van de school.
Bij besmetting volgen school, leerlingen en ouders de instructies op van de GGD.
Alle categorie 1 en 2- contacten1 van de klas op de desbetreffende locatie gaan in thuisquarantaine.
Leerlingen en onderwijspersoneel laten zich zo snel mogelijk testen op dag 5 of nog 5 dagen langer in
quarantaine. Bij de heropstart van de klas op de desbetreffende locatie na besmetting is het
onderwijskundig personeel getest en komen de leerlingen weer naar de locatie na een negatieve
testuitslag.
•

Bezoek maximaal één ligplaatschool per week.

Meerdere ligplaatsscholen per week bezoeken is tot nader order, om besmettingen tegen te gaan,
helaas niet mogelijk.
We adviseren ouders, om besmettingen tegen te gaan, terughoudend te zijn in het bezoek aan
verschillende (gast)scholen in een week.

-Brengen en halen
De kinderen worden door één ouder naar een ligplaatsschool naar keuze gebracht. We adviseren
ouders om bij het halen en brengen van de kinderen afstand te houden van elkaar en een mondkapje
te dragen.
Dordrecht:

1

Voor uitleg contact categorieën zie bijlage onderaan
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•

•

•
•
•
•

Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in de school moeten volledig
klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde
coronaklachten ook koorts (vanaf 38graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.
Kinderen kunnen in Dordrecht met de schoolbus opgehaald worden en teruggebracht.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de buschauffeur én de ouders de vastgestelde afstand van
1,5 meter in acht nemen.
De ligplaatsschool wordt door de brengende ouder niet betreden. De voordeur van Het
Zwanejong blijft in deze periode gesloten.
De ouder wacht met de leerling op het schoolplein totdat de leerkracht of
onderwijsassistente de leerling de klas in roept.
Na een dikke knuffel als afscheid verlaat de ouder direct het plein. Ouders houden onderling
de vastgestelde afstand van 1,5 meter in acht bij het elkaar passeren.
Bij het ophalen wacht de ouder op het schoolplein totdat de leerkracht of
onderwijsassistente de leerling naar de ouder laat gaan, daarna verlaten ouder en kind direct
het schoolplein. Ouders houden onderling de vastgestelde afstand van 1,5 meter in acht bij
het elkaar passeren.

Krimpen aan den IJssel:
•

•

•

Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in de school moeten volledig
klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde
coronaklachten ook koorts (vanaf 38graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.
Brengen: De ligplaatsschool wordt door de ouder niet betreden. De deur van Het
Zwanenmeer blijft gesloten. De ouder wacht aan de tuinkant met de leerling totdat de
leerling via de deur van de klas aan de tuinkant naar binnen wordt geroepen door de
leerkracht of de onderwijsassistente. Na een dikke knuffel als afscheid verlaat de ouder
direct het terrein. Ouders houden onderling de vastgestelde afstand van 1,5 meter in acht bij
het elkaar passeren.
Halen: De ouder wacht aan de tuinkant totdat de leerkracht of de onderwijsassistente de
leerling via de deur van de klas aan de tuinkant naar de ouder laat gaan. De ouder verlaat
direct het terrein. Ouders houden onderling de vastgestelde afstand van 1,5 meter in acht bij
het elkaar passeren.

Werkendam:
•

•

•

Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in de school moeten volledig
klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde
coronaklachten ook koorts (vanaf 38graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.
Brengen: De ouder brengt de leerling tussen 8.45 uur en 9.00 uur naar de ingang van de
receptie van het internaat waar de leerkracht of de onderwijsassistente de leerlingen
opwacht. Bent u later? Dan belt u de leerkracht op 06-28537969. Er komt dan zo spoedig
mogelijk iemand naar de receptie om de leerling naar de klas te brengen. Na een dikke
knuffel als afscheid verlaat de ouder direct de parkeerplaats. Ouders houden onderling de
vastgestelde afstand van 1,5 meter in acht bij het elkaar passeren. De ouders blijven op
gepaste afstand buiten.
Halen: De ouders wachten buiten op gepaste afstand tussen 14.45 uur en 15.00 uur op het
parkeerterrein van het internaat totdat de leerkracht of de onderwijsassistente de leerling
naar de ouder laat gaan. Bent u vroeger of later? Belt u dan met de leerkracht op
bovenstaand nummer. Er komt dan zo spoedig mogelijk iemand naar de receptie om de
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leerling aan u over te dragen. De ouder blijft buiten. De ouder verlaat direct de
parkeerplaats. Ouders houden onderling de vastgestelde afstand van 1,5 meter in acht bij
het elkaar passeren.

-In de klas voor alle locaties
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in de school moeten volledig
klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde
coronaklachten ook koorts (vanaf 38graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.
Leerkrachten doen voor aanvang van de werkzaamheden een gezondheidscheck2
Er wordt een registratie bijgehouden van de aanwezige leerlingen per dag, per locatie.
Contactmomenten tussen leerlingen, ouders en onderwijspersoneel worden beperkt.
Leerlingen wassen bij binnenkomst eerst de handen en hangen de jas en tas op in de gang.
Na het buitenspelen wassen de leerlingen wederom de handen en gebruiken papieren
handdoekjes.
Voor het eten en na het eten wassen de leerlingen de handen.
Kinderen kiezen uit twee kasten geselecteerd materiaal. Speelgoed uit de kasten wordt
teruggeplaatst nadat het is gereinigd.
Binnendeuren worden zoveel mogelijk opengehouden om verspreiding van het virus zoveel
mogelijk te beperken.
De tafels en stoelen en deurkrukken worden elke dag gereinigd en ontsmet.
De school wordt elke dag intensief schoongemaakt.
De ventilatie op de locaties wordt goed gemonitord d.m.v. CO2 meters.
Op alle locaties zijn voldoende papieren handdoekjes en desinfecterende spray aanwezig.
Voor het schoolzwemmen volgen we steeds de actuele maatregelen. Volg hiervoor steeds
het actuele nieuws op de landingspagina van VarenderWijs.
Het Kijk-mij -eens-boekje blijft in deze periode op de ligplaatsschool.
Traktaties zijn verpakt, niet zelf gemaakt en worden aan de leerlingen meegegeven.
Leerkracht en onderwijsassistente nemen de vastgestelde afstand in acht.
Leerkracht en onderwijsassistente blijven niet langer op school dan nodig is.

-Mentoren
•

•
•
•
•

Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in de school moeten volledig
klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde
coronaklachten ook koorts (vanaf 38graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.
De mentoren werken tot nader order zoveel mogelijk thuis.
In deze periode vinden er geen boord- en huisbezoeken plaats. Mentoren maken gebruik van
videobellen om de contacten met ouders zo optimaal mogelijk te maken.
In navolging van de maatregelen vinden contactmomenten tussen mentoren en ouders niet
plaats in de scholen en internaten.
Uitwisselen van kratten kan doorgang vinden. Hierbij wordt uitsluitend de krat uitgewisseld
en de 1,5 meter afstand wordt door mentoren en ouders in acht genomen.

Werk je op locatie, neem dan de volgende afspraken in acht:

2

Zie gezondheidscheck
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•
•
•
•
•
•
•

Alle medewerkers doen voor aanvang van de werkzaamheden de gezondheidscheck. (bijlage)
Op de locaties vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats.
Alle andere activiteiten vinden alleen online plaats.
Mocht het bij uitzondering nodig zijn dat een extern persoon op de locatie aanwezig is, dan
wordt een gezondheidscheck afgenomen en wordt een mondkapje gedragen.
Alle medewerkers houden de vastgestelde afstand van 1,5 meter in acht.
Alle medewerkers blijven gescheiden ook tijdens pauzes en andere momenten.
Reinig en ontsmet de werkplek en de flex-laptop voordat je deze in gebruik neemt.

Namens het managementteam LOVK,
Anita van Laren

NB. Dit aangepaste protocol met aanvullende maatregelen voor de heropening in februari 2021 is
met instemming van de medezeggenschapsraad in februari 2021 gedeeld met collega’s en ouders
van de LOVK.
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Voorbereiding contactonderzoek corona

Invulformulier contactonderzoek corona

U wordt getest op het coronavirus. Heeft u het coronavirus? Dan belt GGD regio
Utrecht u voor een contactonderzoek. U kunt ons helpen door dit formulier nu alvast
zo goed mogelijk in te vullen. Tijdens het telefoongesprek nemen we dit met u door.

Vul hieronder voor elke categorie de gegevens in vanaf twee dagen vóórdat
uw klachten (luchtwegklachten en/of koorts) zijn begonnen.

Categorie 1: Huisgenoten

Categorie 1: Huisgenoten

Mensen met wie u samen in één
huis woont

Heeft u met huisgenoten langer
dan 15 minuten contact gehad op
minder dan 1,5 meter?

Categorie 2: Overige nauwe contacten

Heeft u met iemand langer dan
15 minuten contact gehad op
minder dan 1,5 meter?

Categorie 3: Overige contacten

Categorie 2: Overige nauwe contacten

Is er mogelijk iemand besmet
geraakt door bijv. hoesten,
niezen of zoenen, ook al was dat
contact korter dan 15 minuten op
minder dan 1,5 meter?

Categorie 3: Overige contacten

Heeft u met iemand langer dan
15 minuten contact gehad op
meer dan 1,5 meter?
In dezelfde ruimte?

GGD regio Utrecht
Postbus 51
3700 AB Zeist
T 030 608 608 6
E info@ggdru.nl
I www.ggdru.nl

Check:

Datum bezoek:
Naam:
Telefoonnumer:

Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?

Hoesten

Verkoudheidsklachten

Verhoging of
koorts

Benauwdheid

Reuk- en/of smaakverlies o ja | o nee

Heb je op dit moment een huisgenoot
met milde klachten en koorts en/of
benauwdheid?
Heb je het nieuwe coronavirus gehad
en is dit de afgelopen 7 dagen
vastgesteld (met een test)?
Ben je in quarantaine omdat je:
- een huisgenoot of nauw contact bent
van iemand bij wie het nieuwe coronavirus
is vastgesteld?
- bent (terug)gekomen uit een
COVID-19-risicogebied?*
- bent gewaarschuwd door de
Coronamelder-app?
Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt, maken we
geen afspraak of annuleren we de afspraak. Wordt binnen enkele
dagen na het bezoek aan ons alsnog corona bij je vastgesteld, wil
je ons hiervan dan alsjeblieft op de hoogte stellen?

o ja | o nee

o ja | o nee

o ja | o nee

