Coronaprotocol De Regenboogschool
Versie 2, 3 november 2020
Lees dit protocol goed, bespreek het met je kinderen en leef het na!

Vooraf

De Engelse overheid heeft besloten om op donderdag 5 november opnieuw een lockdown
in te stellen. Hierbij heeft zij expliciet aangegeven dat scholen open moeten blijven.
Aangezien wij statutair een school zijn en in beginsel kinderen beter leren in een
schoolsetting dan online, zullen wij op locatie blijven lesgeven.
Het COVID19-protocol van de Regenboogschool blijft van kracht met een kleine wijziging
voor wat betreft het dragen van mondkapjes voor het VO in publieke ruimtes (gangen) in lijn
met de huidige overheidsrichtlijnen.
Uiteraard blijven de richtlijnen van de overheid leidend in ons beleid. Mocht er reden zijn
tot nadere besluitvorming, dan zal het huidige beleid worden aangepast.
Bij voorbaat dank aan een ieder voor de inzet voor een veilige school.
In het kort staat het volgende in het protocol:
-

-

-

-

Blijf thuis bij klachten;
Houd twee meter afstand tot andere gezinnen;
Ouders/verzorgers zijn niet welkom in het schoolgebouw, tenzij voor een bijzondere reden;
Ouders/verzorgers die geen pleindienst hebben en geen bestuurslid zijn kunnen tussen
10.00 uur en 12.50 uur niet op het schoolplein verblijven; wel kunnen zij daar hun fietsen
stallen;
Bij aankomst worden verschillende hekken gebruikt en loopt men direct richting
leerkracht/assistant van de groep en gaan de leerlingen bij de eigen leerkracht/assistant
staan met twee meter afstand;
Bij het ophalen zo spoedig mogelijk het schoolplein verlaten om opstoppingen te
voorkomen;
Kinderen verblijven tijdens het buiten spelen op een eigen plein en mogen onder schooltijd
niet met kinderen uit andere groepen spelen;
De leerkracht zal de leerlingen een aantal maal per dag vragen hun handen te wassen of te
ontsmetten, ook is er voldoende schoonmaakmateriaal aanwezig om de klassen schoon te
houden.
Leerlingen in het VO dragen in de gangen een mondkapje.

Nieuwe regels
Onder de nieuwe omstandigheden zullen ouders/verzorgers niet welkom zijn in het schoolgebouw,
tenzij voor een bijzondere reden. Er zal helaas geen koffievoorziening meer zijn voor
ouders/verzorgers. Ook de koffiebarretjes zullen tijdens de lockdown gesloten zijn en helaas kunnen
wij hier geen alternatief voor bieden.

Begin en einde van de schooldag
We zullen meerdere toegangspoorten tot het plein in gebruik nemen. We vragen iedereen afstand
te bewaren tot andere gezinnen als je door deze poorten het plein betreedt tussen 9.45 en 9.55 uur
en om de aanwijzingen van assistenten, bestuur en leerkrachten te respecteren. De leerkrachten
en/of de assistanten zullen vanaf 9.45 uur klaar staan op het plein om de leerlingen en
ouders/verzorgers te verwelkomen. Ouders/verzorgers en leerlingen lopen op het plein rechtstreeks
naar de eigen groep en houden daarbij voldoende afstand tot elkaar. We vragen ouders van oudere
kinderen om na het wegbrengen van de kinderen zo snel mogelijk het plein te verlaten om
voldoende ruimte voor iedereen te behouden voorafgaand aan de schooldag.
Aan het einde van de schooldag brengen de assistant en/of leerkracht de leerlingen weer naar het
plein waar ze met de ouders het plein kunnen verlaten. Ook hier vragen we weer om voldoende
afstand te bewaren en kleine kinderen aan de hand te houden en zo snel mogelijk het plein te
verlaten om opstoppingen te voorkomen.
Houd er rekening mee dat de leerlingen wat langer op het schoolplein staan bij het begin van de
school. Hiervoor is een warme jas aan te bevelen.
De pauzes vinden tussen 11.00 uur en 12.15 uur plaats op vier delen van het schoolplein. De
kinderen spelen alleen in hun eigen ‘bubble’; met klasgenootjes uit hun eigen groep. Iedere groep
krijgt daarvoor een eigen speelplek op het plein toegewezen en helaas kan er niet met vriendjes uit
andere groepen gespeeld worden in de pauze. Dit betekent ook dat we meer toezicht door
ouders/verzorgers nodig hebben om de vier pleinen tegelijkertijd in gebruik te kunnen nemen.
We gebruiken drie toegangsdeuren om de school te betreden en gaan per groep naar binnen om
ook hier voldoende afstand te kunnen bewaren. De leerlingen hoeven niet te weten welke deur voor
welke groep is, ze volgen de leerkracht en/of assistant uit hun eigen groep.
Mocht een kind te laat komen, breng hem dan pas nadat alle groepen binnen zijn naar de groep (of
laat hem/haar alleen naar de eigen groep gaan indien mogelijk). Een ouder mag in zo’n geval kort
mee naar binnen.
Hygiëne maatregelen
We voorkomen fysiek contact; schudden geen handen en staan stoeien en knuffelen niet toe.
Leerkrachten en assistenten blijven voor in de klas en hebben zo min mogelijk fysiek contact met de
leerlingen en houden onderling en met de leerlingen twee meter afstand (in groep 1 en 2 is dit niet
altijd mogelijk, maar ook daar proberen we het contact te minimaliseren). De leerlingen op de
basisschool kunnen onderling gewoon naast elkaar zitten.
In iedere klas is ontsmettingsgel aanwezig en na aankomst in de klas wassen alle leerlingen,
assistenten en leerkracht hun handen. Dit wordt herhaald na toiletbezoek, voorafgaand en na afloop
van het eten van een snack en voorafgaand en na afloop van het buiten spelen. Er wordt regelmatig
aandacht besteed aan het belang van handen wassen. Ook wordt voorgedaan hoe je in je elleboog
kunt niezen en kuchen en de leerkracht legt uit dat je contact van handen met ogen en mond moet
proberen te vermijden. Ook wordt toegezien op het gebruik van tissues bij het neussnuiten en alle
hygiëne hieromtrent (‘catch it, bin it, kill it’).
Ouders/verzorgers in de school
Ouders/verzorgers zijn dus voorlopig helaas niet welkom om op school te verblijven, behalve als ze
een functie hebben. Halen en brengen vindt plaats op het schoolplein. Ouders/verzorgers die een
functie hebben in de pleindienst, wassen vooraf hun handen en houden voldoende afstand (2 meter)

tot elkaar en tot de leerkrachten/assistenten en leerlingen. Kleine EHBO-handelingen kunnen
gewoon plaatsvinden volgens het veiligheidsprotocol. Mondkapjes en handschoenen zullen op
voorraad zijn en kunnen indien nodig gebruikt worden.
Vervoer naar school
Leerlingen en ouders/verzorgers worden door de overheid aangemoedigd om waar mogelijk te
lopen of te fietsen naar school en op drukke tijden het openbaar vervoer te vermijden. Uiteraard
kunnen kinderen ook met de auto gebracht worden.
De inrichting van de klaslokalen en contacten tussen en met leerlingen
Er wordt door de Britse regering niet verwacht dat kinderen in de basisschoolleeftijd twee meter van
elkaar en het personeel blijven, maar als dit mogelijk is, wordt dit wel aanbevolen. Hoewel groepen
in het algemeen gescheiden moeten worden gehouden, wordt kort, tijdelijk contact, zoals het
passeren in een gang, gezien als een laag risico.
We zullen waar mogelijk zoveel mogelijk afstand houden en zetten in alle lokalen de ramen en
deuren open voor de luchtventilatie. In het VO zullen leerlingen wel iets verder uit elkaar geplaatst
worden, maar kunnen broers en zussen eventueel wel naast elkaar zitten. Dit omdat uit de diverse
onderzoeken blijkt dat kinderen tot ca. 15 jaar een geringe rol spelen in de verspreiding van het
virus, maar dat dit bij jongeren ouder dan 15 jaar iets vaker wel het geval is. We hanteren de
klassenopstelling die door de Salusbury Primary School gebruikt wordt, maar zullen bij voorkeur alle
leerlingen met het gezicht dezelfde kant op plaatsen, in ieder geval de kinderen in groep 4 t/m VO 5.
Schoonmaakafspraken
Vaak aangeraakte oppervlakken, zoals deurgrepen, leuningen, tafelbladen, speeltoestellen en
speelgoed zullen vaker moeten worden schoongemaakt. De Salusbury Primary School zorgt ervoor
dat alles vrijdagmiddag schoon is. In de pauze zullen de leerkracht en de assistent de tafeltjes,
stoeltjes en waar nodig de gebruikte materialen nog eens extra afnemen. Materialen hiervoor zijn in
voldoende voorraden aanwezig op school.
Groep 1 en 2
Het bewaren van twee meter afstand tussen de leerling en de leerkracht is in de groepen 1 en 2
praktisch gezien ingewikkeld. Voor zover mogelijk wordt er gepaste afstand gehouden. Leerkrachten
nemen kinderen bij voorkeur niet op schoot en gaan iets verder weg zitten, maar zullen hen indien
nodig natuurlijk troosten. Ook wordt geprobeerd om geen handen vast te houden, maar als dit wel
gebeurt wordt hier pragmatisch mee om gegaan. Materialen worden in principe niet onderling
gedeeld, maar ook hier kan er wel eens iets misgaan. De leerkrachten en assistenten zullen zo goed
als mogelijk de richtlijnen in acht nemen. Activiteiten in deze groepen kunnen gedeeltelijk buiten en
in de centrale hal plaatsvinden. Ouders wordt gevraagd er rekening mee te houden dat activiteiten
in groep 1 en 2 ook buiten plaats kunnen vinden.
-

Let op! Leerlingen in groep 1 en 2 moeten kleding dragen die ze gemakkelijk zelfstandig uit
en aan kunnen doen en die warm genoeg is om gedurende langere tijd – onder een afdak –
buiten te werken en te spelen.

We vragen om de leerlingen in groep 1 en 2 eten en drinken mee te laten nemen dat gemakkelijk
zelf kan worden genuttigd (geen lastige bekers en bij voorkeur vooraf schoongemaakt fruit waar
geen hulp bij bijvoorbeeld het pellen nodig is), zodat de leerkracht/assistent niet iedereen hierbij
hoeft te helpen.

Wat te doen bij ziekte (in het gezin)
Leerkrachten/assistenten kunnen alleen fysiek voor de groep staan als er geen sprake is van
symptomen van het Coronavirus bij henzelf of bij een gezinslid (indien van toepassing). Zelfs met
milde symptomen (een nieuwe aanhoudend hoest of koorts en/of verlies van geur en smaak)
moeten ze thuisblijven tot ze tien dagen klachtenvrij zijn.
Collega’s met onderliggende gezondheidsklachten (denk aan astma) of gezondheidsvragen
(bijvoorbeeld zwangerschap) wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts en op basis
van diens adevies te besluiten of ze wel of niet op school willen komen.
Ook leerlingen kunnen alleen naar school als zijzelf, of hun huisgenoten, geen symptomen van het
Coronavirus vertonen (een nieuwe aanhoudende hoest of koorts en/of verlies van geur en smaak).
Leerlingen moeten minimaal 10 dagen klachtenvrij zijn voordat ze weer op school kunnen komen.
Gezinsleden van een persoon met klachten moeten zichzelf 14 dagen isoleren na de verschijning van
de eerste klachten van een ander lid van het huishouden.
Ook als een ander gezinslid klachten heeft, vragen we de leerling, leerkracht of assistent dus om
thuis te blijven, om de kans op besmetting te minimaliseren.
Als gesignaleerd wordt dat een kind klachten vertoont op school, dan vraagt de leerkracht aan de
ouder/verzorger om de leerling op te halen, om mogelijke verspreiding te voorkomen. De Britse
overheid schrijft voor dat een leerling vervolgens in een afzonderlijk lokaal met gesloten deur en
open raam voor ventilatie wacht, zo nodig onder toezicht van een volwassene, om opgehaald te
worden. Eventueel wordt een apart toilet gebruikt dat daarna moet worden gereinigd en
gedesinfecteerd. Als een leerling afwezig is vanwege ziekte of naar huis moet vanwege ziekte die
gerelateerd kan zijn aan het Coronavirus, dan moeten ook broertjes en/of zusjes thuisblijven of
opgehaald worden.
Eenieder die symptomen vertoont, wordt geadviseerd een test te doen. Leerkrachten en
ouders/verzorgers worden verzocht de school direct te informeren bij positieve test resultaten.
Als iemand vervolgens negatief test, zich goed voelt en geen symptomen meer heeft die lijken op
coronavirus (COVID-19), kan de isolatie gestopt worden. Iemand kan nog steeds een ander virus
hebben, zoals verkoudheid of griep - in dat geval is het nog steeds het beste om contact met andere
mensen te vermijden totdat men beter is. Andere leden van hun huishouden kunnen stoppen met
zichzelf te isoleren. Dit alles conform huidig Brits overheidsbeleid.
Als iemand positief test, moeten de richtlijnen voor huishoudens met een mogelijke of bevestigde
coronavirus (COVID-19)-infectie gevolgd worden en moet men zichzelf gedurende ten minste 10
dagen na het begin van de symptomen blijven isoleren (voor huisgenoten geldt 14 dagen).
Terugkeren naar school kan alleen als er geen andere symptomen zijn dan hoesten of verlies van
reuk/smaak (anosmia). Dit, omdat hoesten of anosmia enkele weken aan kunnen houden als de
infectie eenmaal is verdwenen. De periode van 10 dagen begint vanaf de dag waarop iemand voor
het eerst ziek werd. Als iemand nog steeds een hoge temperatuur heeft, moet men zichzelf isoleren
totdat de temperatuur weer normaal is.
Als iemand in een huishouden positief getest wordt op corona en deze persoon en/of familielid is op
school geweest in de periode voordat dit bekend was, dan vragen we dit zo spoedig mogelijk aan de
voorzitter te melden en dient de Regenboogschool dit direct te melden bij het local health
protection team die de ouders/verzorgers een template letter zullen toesturen (bij 2 of meer
postieve tests op school is sprake van een outbreak) en zal NHS Test & Trace contact met de

Regenboogschool opnemen voor advies en zullen er gepaste maatregelen genomen worden. Het
advies kan in dat geval zijn dat de gehele groep, inclusief leerkrachten, onderwijsassistenten en
familieleden 14 dagen in isolatie moet gaan. Het local health protection team van Brent Council zal
in dat geval ouders/verzorgers informatie toesturen. Uiteraard proberen we in dat geval online
lessen te verzorgen.
De school mag geen bewijs van negatieve testresultaten of ander medisch bewijs vragen voordat ze
leerlingen toelaten of weer welkom heten na een periode van zelfisolatie.
Kwetsbare kinderen
Overheidsbeleid is erop gericht dat kwetsbare kinderen van alle jaargroepen verwacht en
aangemoedigd worden om onderwijs te volgen waar dat passend is. Echter kinderen en jongeren die
als extreem klinisch kwetsbaar worden beschouwd en afscherming behoeven, moeten afgeschermd
blijven en mogen niet gevraagd worden aanwezig zijn. In dat geval zullen we met de betreffende
ouders bespreken wat er mogelijk is.
Eten en drinken
Iedereen neemt zijn eigen eten mee, maar deelt het niet met medeleerlingen. Ook worden er geen
traktaties uitgedeeld. Pennen en potloden worden niet gedeeld tijdens de les en ieder kind heeft zijn
eigen (werk)boekjes en hoeft niets met andere leerlingen te delen. Tijdens het eten zitten de
leerlingen apart aan een eigen tafel of in de kring op voldoende afstand van elkaar. Voorafgaand en
na afloop worden de handen gewassen en/of ontsmet met ontsmettingsgel.
Aanwezigheid
Ouders/verzorgers zijn uiteraard vrij in hun keuze om hun kind(eren) wel of niet naar school te laten
komen. Aanwezigheid wordt bijgehouden, maar de vereiste van 80% aanwezigheid zal niet strikt
worden gehandhaafd gezien de huidige situatie. Wel blijft het belangrijk ruim op tijd aan de
leerkracht door te geven of een leerling wel of niet komt, in het belang van de organisatie van de
lessen. We rekenen erop dat iedereen zoveel mogelijk aanwezig is en zo niet, dat er dan thuis hard
gewerkt wordt om niet achter te raken.
Mondkapjes
Over het gebruik van mondkapjes binnen de school door leerlingen wordt door de Britse overheid
(nog) nu geadviseerd deze in de gangen te laten dragen door leerlingen vanaf Year 7. Wij zullen
daarom onze VO-leerlingen vragen om deze nu ook te gaan dragen in de gangen en als ze buiten
samen zijn en dicht bij elkaar staan. Mondkapjes mogen niet worden gedragen door de jongste
kinderen, omdat dit het risico op overdracht onbedoeld kan verhogen. En hoewel scholen de
bevoegdheid hebben om mondkapjes te eisen voor personeel en bezoekers in gebieden buiten het
klaslokaal waar sociale afstand niet gemakkelijk kan worden gehandhaafd, zoals gangen en
gemeenschappelijke gebieden en wanneer personeel en leerlingen daar in beweging zijn, kiezen we
er vooralsnog voor dit niet te eisen. Door voldoende afstand te bewaren hopen we dat het niet
nodig is om dit voorschrift in te voeren, maar we moedigen het wel aan tijdens drukke momenten.
Leerkrachten, assistenten en ouders/verzorgers
Voor alle volwassenen geldt een onderlinge afstand van minimaal twee meter. Dat betekent dat er
in school door de leerkrachten in de berging, bibliotheek en bij het kopieerapparaat, maar ook bij
informele ‘onder onsjes’ afstand bewaard dient te worden. Informatiebijeenkomsten en
leerlinggesprekken tussen ouders/verzorgers en leerkrachten vinden bij voorkeur online plaats of in
de buitenlucht, maar ouders/verzorgers komen niet (of zo min mogelijk) in de school zelf.

Bibliotheek
Boeken die ingeleverd worden, blijven een week in een aparte doos voordat ze weer uitgeleend
kunnen worden. Voor leerlingen van groep 1 t/m groep 6 geldt dat er steeds maximaal 2 leerlingen
tegelijkertijd in de bieb terecht kunnen. Dit zijn de leerlingen die in de groep ook naast elkaar zitten
(de zogenaamde buddies). Voor groep 7 en hoger is dit maximaal 1 leerling. De afstand tussen de
bibliotheekouders en de leerlingen is twee meter. Leerlingen raken de boeken in de bieb zo min
mogelijk aan, behalve als ze ze mee willen nemen. Ze kunnen worden geassisteerd door de
leerkracht, de assistent of de bibliothecarissen. Leerlingen uit het VO dragen een mondkapje als ze
de bibliotheek bezoeken.
Wel of niet op locatie
We vrezen dat het komende schooljaar zich slecht laat plannen. Het kan zijn dat we onverhoopt
meer afmeldingen krijgen van leerkrachten die vanwege ziekte/ziekte van huisgenoten en/of
quarantainemaatregelen niet op locatie les kunnen geven. We streven ernaar om zoveel mogelijk
fysiek les te verzorgen, maar waar dit niet mogelijk is, zal alles in het werk gesteld worden om ter
vervanging online lessen te geven, net als het afgelopen jaar gedurende meerdere weken is gebeurd.
Afgelopen schooljaar hebben we al veel ervaring opgedaan met het online lesgeven en hoewel dit
niet ideaal was, waren de ervaringen overwegend positief. Een aandachtspunt was een centrale
locatie voor de materialen, zodat niet alles steeds uit de mail gehaald hoeft te worden. Hier zullen
we, in de voorkomende gevallen, rekening mee houden. Er wordt momenteel gewerkt aan de
invoering van een online opslagplek, zodat we straks alle materialen ‘in the cloud’ kunnen bewaren
en ze eenvoudig toegankelijk zijn.
Tot slot
We hopen op begrip en flexibiliteit van ouders en verzorgers als er zaken op het laatste moment
veranderen. Uiteraard staan we open voor adviezen over hoe we het nog beter aan kunnen pakken.
We streven ernaar een veilige omgeving te bieden waarin kinderen met plezier kunnen blijven leren
en we zien jullie graag weer op onze locatie!
Risico analyses (Risk assessments) & richtlijnen Britse overheid
Voorliggend protocol is gebaseerd op de risico analyses van 8 september 2020 en op basis van de
risk assessments die de Salusbury Primary School hanteert en op basis van de richtlijnen van de
Britse overheid en is bijgesteld op basis van de informatie van de overheid op 3 november. Op basis
van ervaringen en mogelijke nieuwe richtlijnen zullen we het protocol waar nodig steeds bijwerken
en jullie hierover blijven informeren.

