Coronabeleid mrt 2021 De Esch
Brengen en halen
Omdat wij vooral de ontmoetingen en anderhalve meter afstand bewaren moeten
mogelijk maken, hebben we het brengen en halen iets aangepast.
Dan is het vervolgens aan ouders om dit ook goed te doen, zodat allemaal meehelpen
om quarantaines van klassen te voorkomen. Samen zorgen dat we allemaal gewoon
normaal naar school kunnen blijven gaan.
Brengen kleuters bij het hek achterkant als voorheen en klas 1 t/m 6 bij de gymzaal als
voorheen.
8.25 uur lopen de kleuters zelf door het hek naar het kleuterplein (alleen de 4 ouders van
de kinderen die instromen mogen meegaan). Fietsjes kunnen de kinderen meenemen en
zetten bij de kleutertuin.
Broertjes/zusje uit klas 1 t/m 3 kunnen met hun kleuter broertje/zusje meelopen naar
het schoolplein.
Broertjes/zusjes klas 4 t/m 6 zijn groot genoeg om zelf om te lopen naar de ingang naast
de gymzaal.
Halen kleuters aan het eind van de dag worden de kleuters in 2 groepen naar het hek
gebracht.
Om 12.50, dus 10 min. vroeger worden de kleuters die geen broertje en zusje op school
hebben naar het hek gebracht.
De kleuters met een broertje en zusje op school worden om 13.00 uur naar het hek
teruggebracht.
De kinderen van klas 1 t/m 6 nemen afscheid op straat en lopen om 8.25 uur zelfstandig
zonder ouder (met hun fiets) naar het plein, dan geen ouders mee op het plein.
Klas 1-2 worden elke dag door hun ouders 10 min. eerder dan de eindtijden op het plein
opgehaald. Ouders zorgen dat ze op tijd zijn en zo spoedig mogelijk vertrekken.
Ouders met een kleuter lopen buitenom en halen hun kleuter dan bij het kleuterhek op.
Klas 3 t/m 6 komen zelfstandig naar de straat op de gewone eindtijden. Iedereen gaat
direct naar huis! Dus ouders en leerlingen blijven na schooltijd niet nog lang rondhangen!
De kinderen van de Opvang worden buiten bij de voordeur opgehaald.
Gezondheidsbeleid
Kinderen mogen naar school, met:
• af en toe hoesten,
• met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Zij moeten thuisblijven als:
• Het kind verkoudheidsklachten heeft: niezen en loopneus zgn. snottebellenbeleid.
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer
dan incidenteel) hoest.
(bij 24 uur klachtenvrij kunnen de kinderen weer naar school)
• zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat van zichzelf of een
huisgenoot.
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie EN het
kind klachten heeft die passen bij COVID-19.
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19,
ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die
persoon een negatieve testuitslag heeft.

• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het
kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt
tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.
Zelfde regels gelden voor medewerkers, zelfs nog iets strenger en dat is hun bekend.
Quarantaine beleid
De hele klas gaat in thuisquarantaine als de leraar of één kind positief getest is Covid-19.
Het is dus zaak dat ouders dit direct melden: directie@deesch.nl. Dit wordt een
thuisquarantaine van 5 dagen, met thuisonderwijs (tenzij de leraar dit niet kan geven).
Broertjes en zusjes mogen wel naar school, als er geen verschijnselen zijn.
Bel de GGD, geef hen de data door en zij zullen aangeven welke huisgenoten in
thuisquarantaine moeten en wie er wel/niet getest moet worden.
Bij thuisquarantaine raden we testen dringend aan, we verplichten het niet.
Consequentie is dat de niet geteste langer thuis blijft, nl 10 dagen (ook al zijn er eerder
geen verschijnselen meer!).
Ouders ook graag negatieve resultaten van testen doorgeven aan mij in geval van
thuisquarantaine.
Bij thuisquarantaine van de hele klas gaat het systeem van thuisonderwijs inwerking
zoals we dit van de afgelopen tijd kennen, zelfde inlog tijden voor instructie.
Als er materiaal opgehaald of gebracht moet worden, horen jullie dat per klas via Parro.
Wegstuurbeleid
• Wanneer een leerling of personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt lijkend op
de coronaklachten, gaat de leerling naar huis.
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:
• Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/ verzorger opgehaald.
Schoonmaakbeleid
Handen wassen met water en zeep meermaals per dag. Bij binnenkomst, rond de
pauzes/eten en na toiletgebruik.
Een schoonmaakbedrijf maakt dagelijks gangen/deuren en toiletten grondig schoon.
Gedurende de dag maken leraren, onderwijsondersteuners, conciërge en/of stagiaires
veel aangeraakte oppervlakten schoon.
Ventilatiebeleid
Alle lokalen hebben een goede CO2 meter, die aangeeft wanneer er gelucht moet
worden. De bovenramen staan dag en nacht open.
We ventileren tweemaal per dag door ramen en deuren in de pauze tegenover elkaar
open te zetten.
Traktaties
Ouders letten jullie de komende tijd met verjaardagen op het meegeven van verpakte
traktaties.
Thuisonderwijs individueel
Bij thuisonderwijs van individuele kinderen, omdat zij thuis moeten blijven.
Bij de kleuters gaan de juffen elke dag een filmpje maken van een dag onderdeel en
zetten dit in Teams. Ook enkele opdrachten zijn daar te vinden.
We gaan bij klas 1 t/m 6 een dagdeel hybride lesgeven, dat wil zeggen met de camera
meekijken in de klas. Die kinderen kunnen bij het ochtendbegin via Teams inloggen en
bij de instructietijd.
De instructietijd is bij klas 1 en 2 gescheiden (afwisselend de leraar en de
leraarondersteuner) en aansluitend aan het ochtendbegin tot 10.30 uur.
Bij klas 3 en 4 is deze ook gescheiden (afwisselend de leraar en de leraarondersteuner)
en loopt van 11.00 – 12.30
Bij klas 5-6 is de instructie gezamenlijk en loopt ook van 11.00 – 12.30 uur.
Over werk ophalen volgen nog instructies.

