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Hygiëneplan	  Meidoorn	  schooljaar	  2020-‐2021	  

Algemeen	  
• De	  Meidoorn	  start	  weer	  met	  de	  gebruikelijke	  schooltijden:	  08.30-‐12.00	  en	  13.30-‐15.15	  en	  op	  woensdag	  

van	  08.30-‐12.30	  
• Ook	  de	  TSA	  start	  weer.	  

Looproutes	  

Brengen	  
• Iedereen	  inloop	  tussen	  08.15-‐08.30	  
• 1	  ouder	  brengt	  de	  kinderen	  via	  routes	  gelijk	  aan	  afgelopen	  weken,	  afgetekend	  op	  het	  schoolplein.	  
• Geen	  ouders	  de	  school	  in	  
• BB	  en	  St	  Jan	  gaan	  zelfstandig	  de	  brandtrap	  op	  
• TB	  gaat	  via	  de	  voordeur	  naar	  binnen–	  houdt	  rechts	  op	  trap	  
• OB	  verzamelt	  op	  het	  schoolplein	  op	  de	  plekken	  waar	  ze	  sinds	  11	  mei	  verzameld	  hebben.	  
• MB	  mag	  vanaf	  de	  herfstvakantie	  zelfstandig,	  binnendoor	  via	  de	  achterdeur	  bij	  de	  meisjeskleedkamer	  

naar	  de	  klas	  toe	  
• Laatkomers	  mogen	  via	  de	  voordeur	  naar	  binnen	  
• Een	  collega	  sluit	  om	  08.30	  beide	  hekken	  en	  brandtrap	  deur.	  	  
• Niet	  spelen	  op	  het	  plein	  bij	  brengen	  
	  

Halen	  
• BB	  en	  St	  Jan	  gaan	  zelfstandig	  via	  brandtrap	  het	  grote	  hek	  uit	  –	  ouders	  wachten	  op	  stoep	  overkant	  straat	  
• TB	  gaat	  via	  voordeur	  naar	  buiten	  –	  ouders	  wachten	  met	  1,5	  mtr	  afstand	  in	  de	  vakken	  
• OB+MB	  gaat	  via	  de	  bekende	  routes	  naar	  buiten	  en	  naar	  de	  afgesproken	  en	  afgetekende	  plekken.	  

Ouders	  wachten	  in	  afgezette	  vakken	  en	  gaan	  direct	  weg	  door	  het	  grote	  hek	  als	  zij	  hun	  kind	  hebben.	  
• Tot	  15.30	  wordt	  er	  niet	  gespeeld	  op	  het	  plein	  ivm	  de	  overzichtelijkheid	  bij	  het	  ophalen	  

Algemene	  schoonmaak	  
o Hotspots	  worden	  2	  x	  per	  dag	  schoongemaakt:	  	  

• 1	  x	  aan	  begin	  van	  de	  dag	  voor	  binnenkomst	  van	  leerlingen	  en	  team	  
• 1	  x	  tussen	  de	  middag	  

o Onder	  hotspots	  verstaan	  we:	  	  
• Deurklinken	  
• Lichtschakelaars	  
• Leuningen	  	  
• Toiletten	  
• Toetsenborden	  

Persoonlijke	  hygiëne	  
o Iedereen	  in	  school	  wast	  zijn	  of	  haar	  handen	  	  

• bij	  binnenkomst	  in	  het	  lokaal/school	  
• voor	  en	  na	  het	  eten	  
• na	  toiletbezoek	  
• na	  buitenspelen	  (geldt	  alleen	  voor	  OB	  –	  andere	  bouwen	  spelen	  niet	  buiten)	  
• bij	  zichtbaar	  vieze	  handen	  
• Na	  het	  niezen	  en	  hoesten	  (in	  elleboog)	  
• Als	  je	  aan	  je	  gezicht	  hebt	  gezeten	  

Kinderen	  wassen	  ook	  voor	  en	  na	  de	  gymles	  hun	  handen	  
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o Handen	  worden	  gewassen	  
• Wassen	  met	  zeep	  en	  afdrogen	  met	  papier	  is	  eerste	  keuze	  (minimaal	  20	  seconden)	  
• Desinfecterende	  gel	  is	  een	  alternatief.	  
• Handen	  die	  vuil	  zijn	  alleen	  wassen	  met	  zeep.	  Gel	  helpt	  niet.	  
• Dubbelop	  (gel	  en	  zeep)	  is	  een	  no-‐go.	  

Schoonmaakmiddelen	  
o In	  elke	  klas	  is/zijn	  aanwezig	  

• Handzeep	  
• Desinfecterende	  gel	  voor	  handen	  
• Schoonmaakmiddel	  
• Papieren	  handdoekjes	  	  

o In	  de	  hal	  staat	  een	  no-‐touch	  desinfectiezuil	  

Ventileren	  en	  luchten	  
o We	  zorgen	  voor	  voldoende	  frisse	  lucht,	  dus	  ramen/	  deuren	  open	  
o We	  luchten	  tenminste	  twee	  keer	  per	  dag.	  Dit	  doen	  we	  door	  10	  minuten	  de	  deuren	  en	  ramen	  tegen	  

elkaar	  open	  te	  zetten.	  	  

Contact	  ouders	  leerkrachten	  
o Gesprekken	  over	  kinderen	  moeten	  digitaal	  (telefoon,	  app,	  beeldbellen)	  of	  in	  de	  buitenlucht	  
o In	  uitzonderingen	  kunnen	  binnen	  gesprekken	  gevoerd	  worden	  op	  1,5	  mtr	  afstand	  
o Ivm	  afstand	  en	  strak	  rooster	  is	  er	  geen	  tijd	  voor	  gesprekken	  tijdens	  brengen-‐halen	  

Eten	  en	  drinken	  
o Kinderen	  wassen	  voor	  en	  na	  het	  eten	  hun	  handen	  
o Kinderen	  eten	  op	  hun	  eigen	  plek.	  Bij	  mooi	  weer	  zou	  dit	  ook	  buiten	  kunnen.	  
o Kinderen	  ruilen	  geen	  eten	  en	  drinken	  

Traktaties	  /verjaardagen	  
o Kinderen	  mogen	  uitsluitend	  verpakte	  traktaties	  mee	  naar	  school	  nemen.	  	  
o Kinderen	  gaan	  niet	  de	  klassen	  rond.	  

Ongelukjes	  
o Kinderen	  die	  vallen	  en	  kleine	  verwondingen	  hebben	  worden	  verzorgd	  door	  iemand	  met	  handschoenen	  

aan.	  
o Kinderen	  die	  in	  hun	  broek	  plassen	  of	  poepen	  kunnen	  niet	  door	  de	  leerkracht	  worden	  verschoond.	  Als	  er	  

iemand	  beschikbaar	  is	  op	  school	  die	  dat	  kan	  en	  wil	  doen,	  dan	  gebeurt	  dat	  met	  handschoenen	  aan.	  
Wanneer	  er	  niemand	  beschikbaar	  is	  dan	  worden	  de	  ouders	  gebeld	  om	  het	  kind	  op	  te	  halen	  of	  om	  het	  te	  
komen	  verschonen.	  

Afstand	  
o Tussen	  kinderen:	  geen	  1,5m	  afstand.	  
o Tussen	  onderwijspersoneel	  en	  kind:	  geen	  1,5m	  afstand.	  
o Tussen	  volwassenen:	  altijd	  1,5m	  afstand	  

Omgaan	  met	  ziekte	  
o Uw	  kind	  mag	  naar	  school	  komen	  als	  het	  lichte	  klachten	  heeft.	  
o Uw	  kind	  moet	  thuis	  blijven	  bij:	  
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• Koorts	  
• Benauwdheid	  

o Na	  24	  uur	  klachtenvrij,	  kan	  uw	  kind	  weer	  naar	  school.	  
o Kinderen	  die	  toch	  ziek	  naar	  school	  zijn	  gekomen,	  worden	  apart	  van	  de	  groep	  gehouden	  en	  ouders	  

worden	  gebeld.	  Zij	  moeten	  hun	  kind	  komen	  ophalen.	  

Risicogroepen	  
o Leerlingen	  en	  onderwijspersoneel	  die	  tot	  de	  risicogroep	  behoren,	  of	  waarvan	  gezinsleden	  tot	  de	  

risicogroep	  behoren,	  kunnen	  thuisblijven.	  Neem	  hierover	  contact	  op	  met	  de	  schoolleiding.	  
o Leerlingen	  waarvan	  de	  ouders	  hen	  niet	  naar	  school	  durven	  te	  sturen	  krijgen	  een	  brief	  van	  de	  directie	  en	  

worden	  waar	  nodig	  in	  contact	  gebracht	  met	  de	  schoolarts.	  	  
o Mocht	  je	  kind	  ziek	  zijn,	  graag	  op	  de	  normale	  manier	  melden	  aan	  Rob	  of	  Dieke:	  voor	  8	  uur	  of	  via	  de	  app.	  

Als	  we	  niets	  gehoord	  hebben	  dan	  bellen	  we	  jullie.	  Je	  bespaart	  ons	  veel	  werk	  en	  tijd	  als	  je	  dit	  zorgvuldig	  
en	  op	  tijd	  doet.	  

Externen	  
o Alle	  externen	  zijn	  weer	  welkom:	  stagiaires,	  ambulante	  begeleiders,	  vaste	  vrijwilligers,	  schooltandarts,	  

TSA	  aanbieders.	  	  
o Een	  bezoekersregister	  ligt	  beneden	  in	  de	  hal	  –	  iedereen	  behalve	  het	  team	  schrijft	  zich	  in	  en	  uit	  bij	  elk	  

bezoek.	  Dit	  vergemakkelijkt	  contactonderzoek	  bij	  een	  eventuele	  besmetting	  
o In	  geval	  van	  ziekte	  vangen	  we	  de	  kinderen	  op	  met	  eeninvaller	  voor	  de	  eerste	  dag.	  Als	  het	  mogelijk	  is	  

voor	  daarna	  ook	  een	  invaller	  te	  regelen	  doen	  we	  dat	  uiteraard.	  Lukt	  dat	  niet,	  dan	  vragen	  we	  de	  ouders	  
om	  kinderen	  thuis	  te	  houden.	  Vervelend	  maar	  het	  is	  helaas	  niet	  anders.	  Voor	  die	  invaller	  gelden	  
dezelfde	  gezondheidsmaatregelen	  als	  voor	  het	  team.	  Als	  er	  geen	  invaller	  te	  regelen	  zijn	  op	  de	  eerste	  
dag,	  dan	  worden	  de	  kinderen	  verdeeld.	  	  

o Ouders	  komen	  niet	  in	  school	  nog.	  Uitzonderingen	  daarop	  zijn	  ouders	  wiens	  kind	  voor	  de	  allereerste	  dag	  
naar	  onze	  school	  komt.	  Die	  ouders	  mogen	  mee	  naar	  binnen	  als	  ze	  zich	  aan	  de	  algemeen	  geldende	  
hygiëne	  maatregelen	  houden.	  

	  
	  
	  


