Regels en afspraken op school rondom de Covid-19 richtlijnen
We houden ons op de Pontonnier aan de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door het RIVM
in het ‘Protocol basisonderwijs’.
Naar school komen
Alle leerlingen gaan volledig naar school. We maken gebruik van de Beslisboom (gemaakt door
BOinK in samenwerking met AJN) om te bepalen of een leerling naar school kan komen.
https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-neusverkouden-kinderen-kinderopvang-school

Als een leerling gedurende de dag ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger
opgehaald. Als de betreffende leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden
eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan zij ook naar huis.
De school meldt zich bij de GGD wanneer sprake is van 3 of meer leerlingen met coronagerelateerde ziekteverschijnselen per groep.
Brengen en halen van leerlingen
Op het schoolplein geldt de 1,5 meter afstand tussen volwassen. We hanteren een vaste
looproute voor de volwassenen, die is aangegeven met geel tape en gele pijlen. De
groepsleerkrachten staan op een vaste plek op het schoolplein; ’s morgens om de leerlingen
op te vangen en ’s middags om ze uit te geleiden.
Hygiënemaatregelen in de school en in de klas
Tussen leerlingen onderling en tussen leerkracht en leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand
worden gehouden. Tussen volwassenen onderling blijft de 1,5 meter afstand wel van kracht.
Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen.
We wassen onze handen met water en zeep bij de start van de schooldag, voor en na de pauze
en de gymles en na toiletbezoek. We maken gebruik van papieren handdoeken en we reinigen
oppervlakten en leermiddelen regelmatig met water en zeep.
Bewegingsonderwijs
De gymlessen mogen buiten en binnen worden gegeven. De leerlingen hoeven geen 1,5 meter
van elkaar in acht te nemen. Fysiek contact met andere leerlingen is toegestaan.
De gemeente draagt zorg voor desinfectiemiddelen in de zaal, posters en routepijlen.
Gymmateriaal wordt tussendoor gereinigd en deuren en ramen blijven zoveel mogelijk open
staan voor een optimale ventilatie.
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Oudergesprekken
Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk plaats via de telefoon of een videobelverbinding.
Noodzakelijke oudergesprekken kunnen in de school plaats vinden met het strikt toepassen
van triage (vragenlijst) en de 1,5 meter afstand. We maken bij triage gebruik van de vragenlijst
vanuit de Rijksoverheid. https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers
Indien één van de vragen met ja wordt beantwoord, dan kan het gesprek niet doorgaan.
Traktaties
Het geven van traktaties is mogelijk mits deze in de originele fabrieksverpakking kunnen
worden uitgedeeld.
Groepsactiviteiten
Om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden hebben we ervoor gekozen om tot
nader orde geen groepsactiviteiten in te plannen die buiten de school plaats vinden of waarbij
er begeleiding en/of aanwezigheid van ouders nodig is.
Groepsactiviteiten die op school plaats vinden onder begeleiding van externen kunnen wel
doorgang vinden. We maken hierbij gebruik van dezelfde triage zoals die beschreven is onder
het kopje ‘Oudergesprekken’.
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