Protocol Voortgezet Onderwijs
Hygiëne en veiligheid
Algemeen
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
o Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit
geldt ook voor volwassenen onderling4.
o 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.
o We schudden geen handen.
o We hoesten en niezen in onze elleboog.
Klachten en thuisblijfregels
Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
o
o
o
o
o

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.
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.
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. Bij
langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend
onderwijs in werking.
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.
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.
Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de
instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
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. Zie
ook https://lci.rivm.nl/leefregels
Als iemand in het huishouden van het personeelslid/leerling positief getest is voor COVID19, 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.
Quarantaine: Ouders die met hun kinderen naar een land reizen waar code oranje of rood
geldt, of een land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje
of rood, worden dringend geadviseerd bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan.
Het in quarantaine gaan zal niet leiden tot een verzuimmelding bij de Inspectie.
Scholen zullen, in overleg met de ouders, naar de mogelijkheden kijken voor
afstandsonderwijs gedurende de quarantaine periode.
Voor personeel geldt dat ook zij in quarantaine moeten indien zij terug komen uit een
oranje of rood gebied.

