Metameer na de zomervakantie
MR ingestemd op 06-07-2020
Wijziging desinfecteren materialen gemeld bij MR 26-8-2020
Wijziging MR gemeld 30-10-2020
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Inleiding
De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van het kabinetsbesluit van
dinsdag 24 juni om de deuren van alle scholen per 1 juli te openen, het definitieve protocol 'Volledig
openen voortgezet onderwijs' gepubliceerd. Richtlijnen van het RIVM en het daarop gebaseerde
hierboven genoemde protocol vormen het uitgangspunt voor Metameer naar de zomervakantie en zijn
daarmee voor iedereen leidend.
De schoolorganisatie
• De 1,5 meter afstand is niet meer van toepassing op leerlingen onderling maar wel voor het
personeel.
• Voor specifieke lessituaties is een uitzondering hierop omdat de 1,5 meter afstand daar niet te
borgen is: gymnastiek, techniek etc. In overleg met betreffende vakgroepen en het personeel wordt
bezien welke beschermingsmiddelen van toepassing kunnen zijn.
• De school moet zó ingericht zijn dat de kans op overtredingen van de gedragsregels zo klein
mogelijk is. Daarom blijft de belijning staan.
Didactisch en pedagogisch
• We hervatten de lessen volledig zoals we dit voorafgaand aan de corona ook deden.
Aandachtspunten gezondheid medewerkers en leerlingen
Klachten en thuisblijfregels
▪ Een personeelslid/leerling met een of meer van de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis bij:
o Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
o Hoesten
o Benauwdheid
o Verhoging of koorts
o Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping) Milde klachten zijn:
verkoudheidsklachten, lichte hoest of verhoging.
▪ Een personeelslid/leerling mag weer naar school als hij/zij 24 klachtenvrij is of de corona test een
negatieve uitslag heeft.
▪ Een personeelslid/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden naast milde
verkoudheidsklachten ook koorts 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 (verhoging,
koorts, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of plotseling verlies van reuk of smaak (zonder
neusverstopping) gaat de leerling naar huis en wordt geadviseerd om zich te laten testen.
Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen op dezelfde
school worden hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd en ook hier wordt geadviseerd om zich
te laten testen indien zij klachten vertonen. Broers en zussen worden alleen naar huis gestuurd als
de leerling last heeft van koorts en/of benauwdheid.
▪ Conform richtlijn RIVM: Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt
(verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of plotseling verlies van reuk of smaak
(zonder neusverstopping) gaat het personeelslid naar huis en wordt geadviseerd zich te laten
testen.
▪ 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.
▪ Het is gebruikelijk dat scholen uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD-afdeling
infectieziektebestrijding. De algemene regel is dat de schoolleider of locatiemanager een ongewoon
aantal gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard bij de GGD meldt. Dit geldt ook
voor (mogelijke) coronavirusinfecties. Maar omdat er inmiddels een nationaal testbeleid geldt voor
COVID-19, is nu bepaald dat de schoolleider of locatiemanager één of meer bevestigde
besmettingen met COVID-19 meldt bij de GGD als zij daarover nog niet door de GGD zijn
benaderd.
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▪ Iedereen met aan COVID-19 gerelateerde klachten wordt dringend verzocht 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 gaat in thuisisolatie. Betreffende
persoon mag weer uit isolatie nadat deze 24 uur geen klachten meer heeft gehad die passen bij
COVID-19 én het minimaal 7 dagen geleden is dat het personeelslid/leerling ziek werd. Zie ook
https://lci.rivm.nl/leefregels
▪ Een personeelslid/leerling die positief getest is op COVID-19 maar geen klachten heeft moet 72 uur
(3 dagen) vanaf de testafname thuisblijven in isolatie, omdat dit besmettelijk kan zijn voor anderen.
▪ Ook huisgenoten moeten thuisblijven, omdat zij misschien besmet zijn geraakt en op deze wijze
voorkomen dat zij anderen besmetten. De isolatie eindigt als er tot 72 uur (3 dagen) na de
testafname geen klachten zijn die passen bij COVID-19. De GGD bespreekt met de geteste
wanneer dit het geval is.
▪ Als zich binnen de 72 uur (3 dagen) na testafname klachten ontwikkelen bij het
personeelslid/leerling, dan blijft de thuisisolatie in stand. Ook huisgenoten moeten dan thuis in
quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact met het personeelslid/leerling.
▪ Een personeelslid/leerling blijft vanaf het moment dat hij/zij klachten heeft thuis en wordt
geadviseerd om zich te laten testen. Diens huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen. Heeft het
personeelslid/leerling ook last van koorts of benauwdheid, dan moeten de huisgenoten eveneens
thuisblijven. Ook als zij zelf geen klachten hebben. Huisgenoten die werkzaam zijn in de vitale
sector of een cruciaal beroep hebben blijven ook thuis. Voor deze mensen kan een uitzondering
worden gemaakt als zij geen klachten hebben. Dat kan alleen na overleg met de werkgever, of
bedrijfsarts en de GGD.
Negatief getest op COVID-19
▪ Indien een personeelslid/leerling negatief wordt getest en toch nog klachten heeft, dan kan diegene
naar werk/school. Indien het personeelslid/de leerling opnieuw klachten krijgt, dan blijft diegene
thuis en laat zich opnieuw testen.
▪ 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 10 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 quarantaineperiode.
▪ Voor personeel geldt dat ook zij 10 dagen in quarantaine moeten indien zij terug komen uit een
oranje of rood gebied.
Met medewerkers die niet tot de risicogroep behoren maar andere redenen hebben om niet naar
school te komen voeren het gesprek met hun leidinggevende hierover. De insteek is dat de school
met de betreffende medewerker goede afspraken kan maken zodat de medewerker wel naar school gaat
komen. Mocht dat echt niet lukken dan worden in overleg aangepaste afspraken gemaakt.
Voor leerlingen geldt dat ze eveneens in principe naar school komen. Wanneer een leerling niet kan
komen gaan hij/zij en zijn ouder(s)/verzorger(s) in gesprek met de mentor. Eventuele ontheffing wordt
gegeven in overleg met de locatiedirecteur.

Voorbereiding
Aanpassingen schoolgebouw
•
In alle ruimtes moet handgel/papieren handdoeken en een spuitbus met schoonmaakmiddel
aanwezig zijn.
•
Borden/stickers met 1,5 meter blijven staan voor bewustwording volwassenen.
•
De looproutes worden met pijlen aangegeven om zo de afstand tussen volwassenen zoveel
mogelijk te borgen.
•
Bezoekers worden geregistreerd. Bij registratie vindt ook triage plaats.
•
Automaten en catering zijn weer beschikbaar
Gedragsregels
• Docenten zorgen dat bij ingebruikname van het lokaal dat ze hun eigen tafel desinfecteren en
herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
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• Ramen staan zoveel mogelijk open en als de leerlingen het lokaal verlaten worden de ramen
sowieso opengezet i.v.m. ventilatie. Waar nodig worden ook deuren opengezet.
• Bij gebruik van materialen door meerdere collega’s moet worden gezorgd dat deze materialen na
gebruik worden gedesinfecteerd (denk bijv. aan gymmateriaal of techniekmachines).
.
Mondkapje
Het dragen van een mondkapje is verplicht. Iedereen draagt een mondkapje bij binnenkomst en
vertrek, in de gangen, in de aula en tijdens praktijklessen als er geen 1,5 meter afstand gehouden kan
worden. Als het om medische redenen niet verantwoord is dat iemand een mondkapje draagt, dan
neemt diegene contact op met de mentor of met zijn/haar leidinggevende.
Gedragscode onderwijs op afstand
Het is belangrijk dat iedereen, zowel docenten als leerlingen, veilig onderwijs op afstand kan volgen.
Richtlijnen hiervoor zijn opgenomen in de gedragscode van OMO die we op Metameer toepassen.
Online aanwezig
Mocht een personeelslid/leerling in quarantaine zitten of thuis moeten blijven met lichte klachten, dan
moeten leerlingen de lessen online volgen en de docenten lessen online aanbieden.
De docent is verplicht de link hiervoor in het rooster bij de vakken in Itslearning te zetten
Roosters
Docenten worden zoveel mogelijk in één lokaal geroosterd om zo het aantal bewegingen van docenten
te beperken.
Personeelskamers
• Personeelskamer wordt ingericht op 1,5 meter
• Dit zal niet afdoende zijn om al het personeel gedurende de pauzes met inachtneming van de regels
te huisvesten. Daarom komen er op meerdere plekken en op verschillende verdiepingen op beide
locaties koffievoorzieningen.
Toiletgebruik
• Er kan bij de docentetoiletten maar één persoon tegelijkertijd in een toiletblok zijn. Per dag wordt
één toilet geopend.
• Handzeep en papieren handdoeken in de wc’s.
De kluisjes
• Mogen gebruikt worden
Afspraken met de schoonmaakploegen
• Drie maal per dag reinigen wc’s, trapleuningen, tafels langs de looproute en deurklinken.
Gymlessen
Binnen en buitengym is mogelijk.
• Plastic handschoentjes
• Papieren handdoekrollen
• Desinfecterende spray
• Desinfecterende handgel
• Vuilniszakken
Praktijklessen
Er vindt overleg plaats tussen de docenten en de schoolleiding over waar het bewaren van afstand niet
mogelijk is en waar afgeweken kan worden van de 1,5 meter afstand houden. Hiervoor worden extra
beschermende middelen ter beschikking gesteld.
Vergaderingen en personeelsbijeenkomsten
Vergaderingen en personeelsbijeenkomsten vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.
Ouders op school
Het streven is om het eerste driehoeksgesprek fysiek te laten plaatsvinden met inachtneming van de
1,5 metermaatregel. Vervolgens kunnen deze gesprekken ook digitaal plaatsvinden.q
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