Openbare Jenaplan basisschool

Protocol basisonderwijs Corona & Het Palet
Protocol
Op de website www.lesopafstand.nl zijn de protocollen voor het onderwijs te vinden. Dit zijn de
richtlijnen waar wij ons als school aan moeten houden en ons houvast in afwegingen. Omdat deze
protocollen veranderen door de maatregelen is het steeds zoeken naar hoe het werkt en zit. Dat geldt
voor school, maar ook voor ouders en verzorgers.
Op dit moment is het protocol van 3 december 2021 in werking. Dit protocol wordt met jullie gedeeld.
Om het makkelijker te maken is dit overzicht met een aantal uitgelichte punten gemaakt. De rest is te
vinden in het protocol zelf.

Thuisblijfregel
Met milde verkoudheidklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen
kinderen met een negatieve zelftest naar school. Bij ernstige klachten (koorts/benauwdheid) blijft het
kind thuis.
Praktisch op Het Palet:
- Bij milde klachten mag het kind dus naar school met een negatieve zelftest. Willen jullie dit 's
ochtends doorgeven met een telefoontje, anders bellen we mogelijk onnodig naar jullie met de
vraag het kind alsnog te testen vanwege die milde klachten.
- Maak bij de milde klachten en een negatieve zelftest ook als ouder/verzorger de inschatting
"Wat is prettig voor mijn kind? Kan het naar school of doet een dag thuis meer goed?" en neem
daar een besluit op.
- Na een positieve zelftest is een GGD-test nodig. Het kind komt dan niet op school tot de uitslag
van de GGD er is èn deze negatief is.
Testen via de GGD wordt dringend geadviseerd als:
- Als er naast verkoudheidsklachten ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid
- Er een indicatie is in het kader van bron- en contactonderzoek
- Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek (advies GGD)
Praktisch op Het Palet:
- ’s Ochtends kan het kind telefonisch afgemeld worden. Geef ook aan waarom het afgemeld
wordt en of er getest gaat worden, zo kan school de ontwikkeling in klachten volgen.
- Kinderen die getest worden blijven thuis tot de uitslag bekend is. Bij een negatieve
testuitslag mag het kind, met klachten, naar school.

Quarantaine
In de algemene richtlijn staat beschreven dat iedereen (personeel en kinderen) volledig klachtenvrij
moet zijn en anders thuisblijven. In de volgende situaties moet er thuisgebleven worden, ook op Het
Palet, de grootste veranderingen zitten in punt 3, 4 en 5:
1. Bij klachten die passen bij Corona
2. Bij een positieve testuitslag op Corona
3. Bij een positieve uitslag van een zelftest en afwachting van de GGD test en uitslag hiervan
4. Wanneer iemand in het huishouden heeft coronaklachten en is in afwachting van de
testuitslag. Het hele huishouden blijft thuis.
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5. Iemand in het huishouden is positief getest op Corona of wanneer er nauw contact met een
besmette persoon is geweest. Dit geldt voor zowel immune en niet-immune personen.
6. Na quarantaineadvies van de GGD
7. Na terugkomst uit een zeer hoog risicogebied
8. Na een melding via de CoronaMelder-app
Praktisch op Het Palet:
- ’s Ochtends kan het kind telefonisch afgemeld worden. Geef aan waarom het afgemeld
wordt.
- Bij langere quarantaine zorgt de leerkracht voor thuiswerk. Dit lukt vaak vanaf de tweede
dag. De eerste dag nemen de leerkracht contact op over wat kan en nodig is.

Opheffing quarantaine
Ook hier zijn veranderingen in sinds 29 november 2021:
- Na besmetting mag weer naar school gegaan worden na minimaal 7 dagen na de start van de
symptomen en wanneer de persoon 24 uur klachtenvrij is.
- Na besmetting zonder klachten geldt een quarantaine van minimaal 5 dagen (niet-immuun) of
72 uur (wel immuun).
Om quarantaine zonder besmetting op te hebben gelden de volgende richtlijnen voor zowel personeel
als kinderen:
- Quarantaine van 10 dagen bij niet testen of quarantaine van maximaal 5 dagen wanneer er na
die 5 dagen een negatieve GGD-test is.
- Testen bij klachten
- Houd afstand van niet besmette huisgenoten, de quarantainedagen beginnen opnieuw te
tellen na iedere vorm van nauw contact. Nauw contact is bijvoorbeeld knuffelen. Dit geldt ook
voor kinderen onderling in het huishouden.

Mondneusmasker
Onderwijspersoneel draagt in school een mondneusmasker. Voor leerlingen van groep 6,7 en 8 wordt
dit dringend geadviseerd. Het masker wordt gedragen bij verplaatsingen.
Praktisch op Het Palet:
- Laat bij overwegend bezwaar school weten waarom het kind geen mondmasker hoeft te
dragen. Wij zien het liefst de kinderen met mondneusmasker en willen wanneer dit niet zo
is dit kunnen volgen.
- School heeft geen maskers om uit te delen, alleen een noodvoorraad. Geef kinderen van
groep 6, 7 en 8 een mondneusmasker mee vanuit huis.

Preventief testen
Zowel onderwijspersoneel als kinderen van groep 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd 2x per week
preventief te testen met een zelftest. Dit advies geldt voor immune mensen (hersteld/gevaccineerd)
en niet-immune mensen. Zelftesten worden thuis afgenomen.
Het personeel is voorzien van zelftesten. Voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 komt dit nog. Wanneer
de testen er zijn informeren we jullie hierover.
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Onderwijs op afstand
Groepen en leerlingen die door een positieve test of een verplichte quarantaine opgelegd krijgen
kunnen spullen voor thuiswerk krijgen. Indien de hele groep of school sluit wordt er overgegaan op
onderwijs op afstand.
Praktisch op Het Palet:
- Bij een gewone ziekmelding gaan wij niet direct over op een thuispakket. Uitzieken doen we
anders ook zonder werk. Wanneer blijkt dat het langer gaat duren kan er in overleg met de
leerkracht gekeken worden naar thuiswerk.

Klachten die ontstaan onder schooltijd
Wanneer personeel of kinderen klachten ontwikkelen onder schooltijd gaan zij direct naar huis.
Personeel gaat de teststraat in en kan weer aan het werk met een negatieve test. Voor kinderen wordt
er naar huis gebeld en worden zij direct opgehaald door een ouder/verzorger.
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