Protocol Fioretti College: onderwijs vanaf 24 augustus 2020
Uitgangspunten:
1. Alle leerlingen kunnen op alle dagen naar school.
2. We hanteren daarbij het reguliere lesrooster (lessen van 50 minuten).
Algemeen – Hygiëne en veiligheid
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
- Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook
voor volwassenen onderling.
- We reinigen 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.
- We schudden geen handen.
- We hoesten en niezen in onze elleboog.
- We zitten niet aan ons gezicht.
Klachten en thuisblijfregels
Een leerling blijft thuis bij één van de volgende klachten:
• Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
• Hoesten
• Benauwdheid
• Verhoging of koorts
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden naast milde Corona-klachten ook
koorts of benauwdheidsklachten heeft.
Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen koorts
of benauwdheidsklachten heeft
Een leerling die negatief getest is, mag met milde symptomen naar school komen. Het
liefst zien we dat je dan een mondkapje draagt, maar dat kunnen we niet verplichten. Een
leerling overlegt de uitslag van zijn test aan de mentor. Dat kan door een kopie van de
testuitslag te laten zien of een bericht van de ouders waarin zij aangeven dat de uitslag
negatief is. Als de symptomen inhouden dat je buldert van het hoesten of met grote
regelmaat niest dan hebben we liever dat je thuisblijft totdat die ergste symptomen over
zijn. Als de milde symptomen over gaan en je bent een aantal dagen symptoomvrij en
vervolgens krijg je opnieuw symptomen dan is het de bedoeling dat je jezelf opnieuw laat
testen. Als die test weer negatief is, en de symptomen worden ernstiger van aard, dat wil
zeggen dat er sprake is van benauwdheid en koorts boven de 38 graden, is het belangrijk
de huisarts te bellen om te zien of er iets aan deze klachten gedaan kan worden.
Leerlingen die op school klachten ontwikkelen, gaan naar huis en laten zich testen. De
ouders/verzorgers van de leerling worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers
en zussen van leerlingen worden hierover geïnformeerd en gaan uit voorzorg naar huis en
ook zij worden geadviseerd om zich te laten testen indien zij klachten vertonen.
Leerlingen en ouders/verzorgers wordt verzocht voor vertrek naar een vakantie naar het
buitenland het reisadvies voor dat land na te gaan. Het wordt afgeraden om op vakantie te
gaan naar ‘oranje’ landen. Er geldt een negatief reisadvies voor ‘rode’ landen. Het
reisadvies voor een land is te controleren op de website Nederland Wereldwijd.

Een leerling die in quarantaine moet, omdat hij in een oranje gebied geweest is, geeft
hieraan gehoor en komt niet op school voordat de quarantaineperiode compleet is.
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 teamleider of
afdelingsdirecteur. 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.
Positief getest op Covid-19
Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start
van de symptomen en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7
dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
Leerlingen met een bewezen COVID-19 infectie, maar (nog) zonder klachten, blijven 72 uur
(3 dagen) in thuisisolatie. Zijn tot 72 uur (3 dagen) na de testafname géén klachten
opgetreden die passen bij COVID-19, dan mag de betreffende leerling uit isolatie. Als de
leerling binnen de 72 uur (3 dagen) na testafname wél klachten krijgt, dan blijft deze
langer thuis conform de vorige richtlijn.
Leerlingen komen niet naar school bij een bewezen COVID-19 infectie bij een huisgenoot.
Leerlingen moeten thuisblijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact met de
patiënt/huisgenoot met COVID-19.

Afspraken:
Lessen
Leerlingen lopen naar het lokaal als de zoemer gaat. Niet eerder.
Bij binnenkomst in het lokaal reinigen leerlingen hun handen met desinfecterende handgel
en gaan direct op hun plek zitten.
Soms wordt de lerarenplek gemarkeerd met tape (anderhalve meter). Leerlingen komen
niet binnen dit gebied.
Tijdens de AVO-les blijven leerlingen op hun plaats zitten. Tijdens praktijklessen
verplaatsen leerlingen zich volgens vooraf afgesproken richtlijnen.
Soms kan een leraar vanuit huis digitaal lesgeven. Leerlingen gaan gewoon naar hun
gebruikelijke lokaal, een docent houdt toezicht.
Leerlingen die vanwege RIVM-richtlijnen kortdurend niet op school mogen zijn, werken
thuis aan digitaal lesmateriaal. Het streamen van lessen is niet mogelijk vanwege AVGrichtlijnen.
Algemeen
Leerlingen houden altijd 1 ½ meter afstand ten opzichte van volwassenen. Maak ruimte
voor een volwassene indien je/jullie de doorgang belemmeren.
Leerlingen gaan na afloop van een lesdag direct naar huis.
Het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem is niet toegestaan.
Naast de reguliere klimaatbeheersing, zullen we ook (waar mogelijk) ventileren door
ramen en deuren op te zetten.
Stages van leerlingen gaan door als het stagebedrijf en de leerling de richtlijnen van het
RIVM en de eigen sector naleven.

Op de gang en in de pauze
Geef surveillanten tijdens de pauze de ruimte. Houd dus minimaal 1 ½ meter afstand.
Wanneer de zoemer gaat en de pauze begint, gaan leerlingen direct naar de pauzeplek. Na
afloop van de pauze verplaatsen leerlingen zich direct naar het leslokaal en gaan op hun
eigen plaats zitten.
Surveillanten tijdens de pauze dragen een spatmasker.
Ouders en andere volwassenen (zijnde niet onderwijspersoneel)
Wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen (zijnde niet onderwijspersoneel) de
school binnentreden, wordt er triage toegepast. Hiertoe wordt een app gebruikt.
Wanneer bezoekers zich door de school dienen te verplaatsen, dragen zij een mondkapje.
Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats.
In uitzonderlijke gevallen kan een oudercontact op school plaatsvinden, maar altijd na
lestijd.
Vervoer door derden
Wanneer leerlingen door personeel van school en/of ouders worden vervoerd (busje of
eigen personenauto) draagt iedereen een mondkapje.

