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1.

Hygiëne en veiligheid

1.1

We hanteren de richtlijnen van het RIVM.

Uiteraard moeten we met elkaar behoedzaam zijn en de geldende maatregelen in acht blijven
nemen, zeker nu we voor het eerst weer alle leerlingen tegelijk op school hebben en de
besmettingen toenemen.














Alle leerlingen gaan weer naar school.
Personeel en leerlingen desinfecteren bij binnenkomst hun handen.
Personen boven de 18 jaar houden anderhalve meter afstand van elkaar.
Medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de leerlingen.
Leerlingen hoeven niet de 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
De docent zit bij zijn/haar Start de dag of eerste uur lesuur voordat de leerlingen er
zijn, in het lokaal.
Bij onverhoopte wisselingen van lokaal verlaten eerst de leerlingen en dan de docent
het lokaal.
We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden. Bij
het binnengaan van een lokaal ontsmetten we onze handen met de beschikbare gel
(dit geldt voor leerlingen en medewerkers).
We schudden geen handen ook leerlingen onderling zoeken geen lichamelijk contact.
We hoesten en niezen in onze elleboog.
We zitten niet aan ons gezicht.
In groepsverband geforceerd verheffen van de stem is niet toegestaan.

Wie een mondkapje wil dragen is daarin vrij tijdens de leswisselingen. Tijdens de pauze en bij
binnenkomst van de school, kunnen we de 1,5 meter tussen leerlingen en medewerkers niet altijd
garanderen. Om die reden staat er bij de conciërge een doos met mondkapjes klaar die je naar
behoeven mag pakken. Verplicht is het zeker niet, maar verboden ook niet! Dus doe wat goed voelt.
1.2

Ventilatie

Er wordt lucht van buitenaf ingezogen en daarna weer naar buiten uitgeblazen. Er vindt geen
recirculatie plaats. We geven les met zo veel mogelijk de ramen en deuren open. Ook tijdens de
pauze alle deuren en ramen openzetten. Eendrachtig het advies van de minister.
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1.3

Klachten en thuisblijven

Vanuit de VO-raad/OCW zijn voor scholen geen aanvullende maatregelen aangekondigd voor de start
van het schooljaar. Als BHS hanteren wij het protocol zoals de VO-raad dat heeft opgesteld (zie
andere bijlage). Onderwijs is een van de vitale sectoren in onze samenleving. Onderwijspersoneel
dat gezond is, is beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs op de school.
Echter:
-

Behoor je niet tot de risicogroep behoort maar maak je je wel ernstig zorgen? Neem dan
contact op met je teamleider.
Behoor je tot medische risicogroepen*1 dan krijg je het advies om niet deel te nemen aan
het onderwijsproces op locatie.
Mocht je gezinsleden/huisgenoten hebben die behoren tot medische risicogroepen*1 dan
krijg je ook het advies om niet deel te nemen aan het onderwijsproces op locatie.

Zie verder ook: https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-volledig-openen-voortgezet-onderwijsbeschikbaar (bijlage)
Herken je je in een van onderstaande punten dan vragen we je om als personeelslid zo snel mogelijk
contact op te nemen met je teamleider en als leerling met je mentor(en).















Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
o Neusverkoudheid.
o Hoesten.
o Moeilijk ademen/benauwdheid.
o Koorts boven 38°C.
o 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.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts,
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling
naar huis (afmelden bij de balie). Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd.
Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten
hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts,
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat het
personeelslid naar huis.
Leerlingen die lichte- of verkoudheidsklachten hebben, worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.
Ouders nemen hiervoor contact op met de teamleider. Het thuisonderwijs wordt
vormgegeven in samenwerking met de mentor en het docententeam.
Leerlingen die behoren tot een medische risicogroep*1 kunnen worden vrijgesteld
van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de
school. Ouders nemen hiervoor contact op met J. Voetelink (Directeur/bestuurder).
Het thuisonderwijs wordt vormgegeven in samenwerking met de mentor en het
docententeam.
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten neemt de school contact op met de
GGD.
Wanneer je negatief getest bent op COVID kan je gewoon werken of onderwijs
volgen.
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1.4

Positief getest op COVID
 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
COVID-19, 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 quarantaineperiode.
Voor personeel geldt dat ook zij in quarantaine moeten indien zij terugkomen uit een
oranje of rood gebied.

2.

In de leslokalen
 In of voor elk lokaal is desinfecterende handgel aanwezig en schoonmaakmiddelen
om de docententafel schoon te maken. Bij binnenkomst in het lokaal ontsmetten
leerlingen en docenten hun handen. De docent maakt zijn/haar tafel schoon.
 In ieder lokaal zijn prullenbakken aanwezig en deze worden dagelijks geleegd.
 Leerlingen wachten niet in groepen op de gang maar gaan bij aanvang van de les
zelfstandig het lokaal binnen en nemen plaats.
 Leerlingen blijven tijdens de les op hun plekken zitten.
 Sommige docenten of ondersteuners zullen gebruik maken van een spatmasker of
een mondkapje.
 Het is leerlingen en personeel toegestaan gebruik te maken van een mondkapje
tijdens de leswisseling op de gangen.

3.

Op de gang en in de pauze
 Om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en tussen
personeel onderling zo goed mogelijk te waarborgen, zijn een aantal vaste
looproutes of looppaden binnen de school aangebracht. Houd rechts aan in de
gangen.
 De centrale ruimtes zullen regelmatig en uitgebreid gelucht worden.
 De kantine is open. Leerlingen kunnen volgens de richtlijnen plaatsnemen in de
kantine. Natuurlijk kunnen ze ook naar buiten.

4.

Bij aankomst en vertrek
 Leerlingen wordt verzocht na afloop van de lesdag zo snel mogelijk het gebouw te
verlaten.
 Leerlingen dienen te allen tijde aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 In tussenuren die niet in het lokaal ingevuld kunnen worden, zoeken leerlingen een
zit plek in de kantine of het Leerlab en lopen niet door de school als dit voor het
onderwijs niet noodzakelijk is.
Voor de fietsenstalling zijn er geen restricties. De leerlingen plaatsen hun fiets in de
stalling, zoals ze dat altijd gewend waren op de daar afgesproken plaats.
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5.

Vervoer




Ouders en leerlingen proberen zo min mogelijk gebruik te maken van het openbaar
vervoer. Leerlingen komen waar mogelijk op de fiets of worden door hun ouders
gebracht.
Leerlingen die met de auto naar school gebracht worden, kunnen gewoon worden
afgezet voor school.

6.
Activiteiten
Vooralsnog kiest de BHS ervoor om de aanwezigheid van ouders en anderen zoveel mogelijk te
beperken, zonder daarbij de inbreng en betrokkenheid te verliezen. Alternatieve
communicatiemogelijkheden worden daarbij ingezet op toepasbaarheid en gebruiksvriendelijkheid.
Daarnaast kunnen ouders worden uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken in het
kader van een ondersteuningstraject) met de inachtneming van de veiligheids- en
hygiënemaatregelen. Maar waar mogelijk gaat de voorkeur uit naar online contact tussen school en
ouders.
Voor groepsactiviteiten zoals studiereizen, vieringen, voorstellingen en excursies gelden de algemene
richtlijnen vanuit de overheid voor bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. Enige
terughoudendheid hierin is daarbij vooralsnog leidend.
7.

Praktische vakken
 Ook bij de praktische vakken (Techniek, Muziek, Z&W, Gymnastiek etc.) geldt dat de
1,5 meter regel wordt gehandhaafd. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van
beschermende maatregelen door de docent (mondkapje, spatmasker).
Bij de praktische vakken is er meer (direct) contact tussen leerling en docent. Het advies is om de
praktische activiteiten zoveel mogelijk aan te passen om de 1,5 meter afstand tussen docent en
leerling te kunnen waarborgen.
Indien het waarborgen van de 1,5 meter afstand niet mogelijk blijkt, worden bepaalde onderdelen
waar mogelijk op een andere manier georganiseerd (bewegingsonderwijs, handvaardigheid, techniek
etc.). Dit is een – door het RIVM toegestane - afwijking van de landelijke maatregelen. Bij de vakken
waar dit van toepassing is, treden het betrokken onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar
in overleg. Docenten met vragen over de praktische uitvoering hiervan voor hun vak worden
verwezen naar de verschillende vakverenigingen. Ook de schoolleiding is altijd bereid om hierover te
sparren.
 Waar nodig wordt het curriculum aangepast om aan de hierboven gestelde eis te
voldoen.
*1 Medische risicogroepen
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COVID-19

Informatie van GGD Fryslân

Op de site https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#contactonderzoek is uitgebreide informatie te
vinden over de richtlijnen die gehanteerd worden bij een besmetting.
Als bij een jongere (12-18 jaar) een positieve test is geconstateerd volgt de GGD drie stappen.
1. Bellen met de jongere en navraag doen van contacten
2. Bellen met de huisarts
3. Bellen met de school
Dus in een vroeg stadium wordt contact opgenomen met de school en kunnen maatregelen
besproken worden. Bij één of twee gevallen gaat niet meteen de hele school dicht.
Andere punten:
1. Er is pas sprake van nauw contact als iemand 15 minuten op minder dan 1,5 meter met een
ander in gesprek is geweest. Bij zoenen of hoesten gelden die 15 minuten niet.
2. Lopen door de gang, dicht langs elkaar, wordt niet gezien als nauw contact, kans op
besmetting is nihil.
Definitie contacten:
Contacten worden onderscheiden in drie categorieën: 1. huisgenoten, 2. overige nauwe
contacten en 3. overige contacten.
De besmettelijke periode begint 2 dagen voor de start van de klachten, en eindigt als de
patiënt 24 uur klachtenvrij is en minimaal 7 dagen na start van de symptomen. Bij
asymptomatische infecties wordt tot 2 dagen voor de test teruggekeken naar contacten.
1. Huisgenoten zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder
dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt.
2. Als overige nauwe contacten worden beschouwd:
2a. Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden
met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode. Voor vliegtuigcontacten is verderop in
dit protocol uitgewerkt wie van de passagiers en bemanningsleden voldoen aan de
definitie nauwe contacten.
2b. In omstandigheden waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15
minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt
deze persoon ook als ‘overig nauw contact’ beschouwd.
3. Overige (niet nauwe) contacten zijn personen die langdurig contact (langer dan 15
minuten) hadden met de patiënt op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte,
bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen. Het contactonderzoek voor
deze contacten kan later worden aangevuld met digitale oplossingen zoals een anonieme
track-and-tracé-app, specifiek voor contacten die niet door/via de indexpatiënt kunnen
worden benaderd.
Om contact te zoeken met de GGD kan gebeld worden met 088- 22 99 222
Een medewerker kan ook corona krijgen, we mogen ervan uitgaan dat deze zelf contact opneemt
met de school.
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