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1. Heropening van het VO1
In onderstaand document zijn uitgangspunten geformuleerd voor het (gefaseerd) heropenen van onze
scholen vanaf 2 juni 2020.
Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op richtlijnen van het RIVM en het kabinet. Het protocol is geschreven
op een situatie dat het afstandscriterium van 1,5 meter voor iedereen van toepassing is. Er moet tussen
leerlingen, tussen leerlingen en personeelsleden, en tussen personeelsleden onderling altijd 1,5 meter
afstand bewaard worden.
De, hieronder beschreven, voorschriften dienen toegepast te worden i.v.m. veiligheids- en
hygiënemaatregelen.

1

Naar aanleiding van nieuwe inzichten dan wel nieuwe richtlijnen vanuit het kabinet en/of het RIVM kan dit
protocol herzien worden.
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2. Uitgangspunten van sociale partners voor het voortgezet onderwijs.
-

Richtlijnen van het RIVM en het daarop gebaseerde, door de sociale partners opgestelde, protocol
zijn voor iedereen leidend.

-

Alle middelbare scholen gaan op dinsdag 2 juni weer open voor leerlingen.

-

Onderwijs is een van de vitale sectoren in onze samenleving. Onderwijspersoneel dat gezond is, is
in principe beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs op de school. Een personeelslid dat
niet tot de risicogroep behoort (en dus in principe op locatie werkt) maar zich wel ernstig zorgen
maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of en hoe tot
afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. Medische
informatie van de werknemer hoeft niet gedeeld te worden met de werkgever of collega’s. De
bedrijfsarts kan hierbij worden betrokken. Verder geldt:
a. Onderwijspersoneel dat behoort tot medische risicogroepen krijgen het advies om niet
deel te nemen aan het onderwijsproces op locatie (dit is de keuze van de medewerker in
overleg met de werkgever). Over de invulling van het werken op afstand voert de
werknemer overleg met de werkgever.
b. Onderwijspersoneel met gezinsleden/huisgenoten die behoren tot medische risicogroepen
krijgen het advies om niet deel te nemen aan het onderwijsproces op locatie (dit is de
keuze van de medewerker in overleg met de werkgever). Over de invulling van het werken
op afstand voert de werknemer overleg met de werkgever.

-

De scholen gaan open voor alle leerlingen. Alle leerlingen moeten de gelegenheid krijgen om
weer zoveel mogelijk onderwijs op hun school te volgen.

-

Scholen moeten over het openbaar vervoer voor deze groep leerlingen afspraken maken met hun
regionale vervoerder.
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3. Het protocol opstart VO
3.1 Hygiëne en veiligheid - algemeen
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
•
•
•
•
•

Volwassenen en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor
volwassenen onderling en voor leerlingen onderling.
We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. Wanneer i.i.g.: bij
binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek.
We schudden geen handen.
We hoesten en niezen in onze elleboog.
We zitten niet aan ons gezicht

3.2 Bij algemene klachten
Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
•
•
•
•

Neusverkoudheid.
Hoesten
Moeilijk ademen/benauwdheid.
Koorts boven 38°C

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.
3.3 Positief getest op Covid-19
Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start
van de symptomen, en uitzieken. Het personeelslid/leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7
dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts
boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft hij/zij ook thuis.
Als iemand in het huishouden van het personeelslid/leerling positief getest is voor COVID-19, moet hij/zij
14 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon
nog ziek kunnen worden). Het personeelslid/leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden
24 uur klachtenvrij is.
Personeelsleden met klachten nemen contact op met de bedrijfsarts. Op het moment dat het testbeleid in
Nederland verandert kan dit punt worden gewijzigd.
De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dit betekent dat de school, afhankelijk van de
lokale context, zoveel mogelijk gebruik maakt van water en zeep, en als dit niet kan, desinfecterende
handgel gebruikt bij de ingangen en in de klaslokalen. Daarnaast dienen er papieren handdoekjes
beschikbaar te zijn.
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4. Groepsgrootte
Geen dwingende voorschriften, anders dan de 1,5 meter maatregel.

5. In de lokalen
•
•
•
•

•
•
•

De werkplekken staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
In elk lokaal zijn papieren zakdoeken, water en zeep, of desinfecterende handgel aanwezig, 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. Dit vereist heldere instructies.
Leerlingen en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met water en
zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel), en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Dit
geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen.
Leermiddelen dienen bij gebruik door meerdere leerlingen of leerkrachten met regelmaat schoon
gemaakt te worden met water en zeep. Dit vereist heldere instructies.
In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig. Deze worden nadat er een wisseling van leerlingen
heeft plaatsgevonden geleegd. Dit gebeurt minimaal één keer per dag.
Indien mogelijk: Lucht de lokalen tussen de lessen door, door de ramen open te zetten.

6. Op de gang en in de pauze.
•
•
•

Scholen organiseren toezicht en begeleiding op de gang, tijdens de pauzes en de lunchmomenten.
Hierbij wordt rekening gehouden met wet- en regelgeving omtrent arbeidstijden.
Kluisjes worden niet gebruikt, de leerlingen nemen hun jas en tas mee naar het lokaal.
De kantine blijft gesloten.

7. Bij aankomst en vertrek.
•
•
•

Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen en wachten niet op het schoolplein.
Bij de ingang van iedere school staat de 1,5 meter regel op een bord/poster.
Er staan een of meerdere personeelsleden (of leerlingen bovenbouw) bij de ingang om de
leerlingenstroom te begeleiden en toe te zien dat de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.
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8. Vervoer
•

•

Leerlingen woonachtig binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk
verzocht om geen gebruik te maken van het OV en zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel
zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger. Ouders/verzorgers mogen de school in
principe niet betreden.
Leerlingen woonachtig buiten een straal van 8 kilometer van de school worden tevens opgeroepen
om zoveel mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger gebruik te maken.
De organisatie van het vervoer voor leerlingen die verder dan 8 kilometer van school wonen én
geen gebruik kunnen maken van de fiets of het halen en brengen door een ouder/verzorger ligt in
handen van de regionale vervoerder in samenspraak met de school. Scholen moeten over het
openbaar vervoer voor deze groep leerlingen afspraken maken met hun regionale vervoerder. In
de handreiking ‘OV voortgezet onderwijs’ vindt u daarover alle informatie.

9. Personeel in de school.
Geen dwingende voorschriften.

10. Klachten en ziekte.
•

•

•
•
•
•

Conform richtlijn RIVM: 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.
Gebruik geen temperatuurmeting als indicator. Zonder uitzondering moet een leerling of
personeelslid met klachten naar huis. Een temperatuurmeting bij twijfel kan juist onduidelijkheid
geven.
Conform richtlijn RIVM: Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts,
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat het personeelslid naar huis.
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.
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 een ongewoon aantal leerlingen met klachten neemt de school contact op met de GGD. Deze
passage kan worden herzien op het moment dat het testbeleid wijzigt.
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11. Onderwijsprogramma en afstandsonderwijs.
Geen dwingende voorschriften.

12. Onderwijs – zorg.
Geen dwingende voorschriften.

13. Stages
Geen dwingende voorschriften.

14. Praktische vakken
•

Bewegingsonderwijs vindt tot aan de zomervakantie enkel buiten plaats.

15. Praktijkonderwijs en beroepsgerichte vakken.
Geen dwingende voorschriften.
16. ISK
Geen dwingende voorschriften.
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BIJLAGE: Medische risicogroepen:
Wat zijn de risicogroepen bij het nieuwe coronavirus
o
o
o
o
o

o
o
o

Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die daar van zo veel last hebben dat
ze onder behandeling van een longarts zijn.
Chronische hartpatiënten, die daar zoveel last van hebben dat ze onder behandeling zijn
van een cardioloog.
Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een nier transplantatie.
Mensen met een verminderde weerstand tegen infectie doordat zij medicijnen gebruiken
voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben
ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die
een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand
verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na
chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij
behandeling nodig hebben van een arts.
Mensen met een hivinfectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een
hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
Mensen met ernstige leverziekte.
Mensen met ernstig overgewicht (BMI Body Mass Index > 40).
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