Protocol Zwijsen College: onderwijs vanaf 3 januari 2022
Dit protocol is leidend wanneer er afgeweken wordt van de normale gang van zaken.
Op 3 januari jl. zijn er weer strengere coronamaatregelen bekendgemaakt. Voor de scholen is er een
aantal nieuwe en aangescherpte maatregelen en richtlijnen.

De volgende maatregelen gelden vanaf maandag 10 januari:
•

•
•

Het is voor iedereen die zich door de school beweegt weer verplicht een mondkapje te dragen. Op
een vaste zitplek (of vaste plek aan een statafel in de aula) mag het mondkapje af. Zowel binnen
als buiten bij de ingang wordt gecontroleerd op het dragen van een mondkapje.
In het gebouw zullen weer looproutes worden aangegeven waaraan iedereen zich verplicht dient te
houden.
Leerlingen en medewerkers houden te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar. Voor leerlingen
onderling is dit geen verplichting.

Een persoon wordt als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:
• 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Pfizer, Moderna of
AstraZeneca; OF
• 14 dagen of langer geleden 1 dosis van één van deze vaccins heeft gekregen na een
doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie; OF
• 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF
• COVID-19 minder dan 6 maanden geleden heeft doorgemaakt.
Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun wordt als niet-immuun beschouwd.
De zelftesten voor personeel en leerlingen worden door de school beschikbaar gesteld. Medewerkers
kunnen een zelftest ophalen bij de conciërge. Aan de leerlingen worden zelftests uitgedeeld in de klas.
Als een leerling immuun is, kan hij/zij aangeven dat een zelftest niet nodig is.
Uitgangspunten algemeen
1. Alle leerlingen komen naar school voor volledig fysiek onderwijs. De school organiseert dit zelf
op een zo goed mogelijke manier. Mocht het organisatorisch -incidenteel- niet lukken om alle
leerlingen op een verantwoorde manier fysiek onderwijs te geven, dan kunnen passende
alternatieven worden georganiseerd.
2. Niet immune medewerkers én leerlingen voeren twee keer per week een zelftest uit en kunnen
naar school na een negatieve uitslag van die test.
3. De gangbare hygiënemaatregelen gelden onverkort. Dit betekent dat tafels, stoelen en
werkplekken van leraren en leerlingen bij binnenkomst en vertrek moeten worden
schoongemaakt.
4. Apparatuur die gebruikt wordt door verschillende personen dient na ieder gebruik te worden
schoongemaakt.
5. Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de
GGD op. Of een school dicht moet, hangt af van de situatie en is ter beoordeling door de
GGD. De beslissing tot een eventuele sluiting blijft uiteindelijk aan de GGD.

Corona basismaatregelen op school
Dit zijn de basismaatregelen:
• Regelmatig en goed handen wassen;
• Niezen en hoesten in de elleboog;
• Geen handen schudden;
• Bij klachten passend bij corona thuis blijven en jezelf laten testen bij de GGD;
• Houd afstand;
• Draag een mondkapje als je je verplaatst;
• Doe twee keer per week een zelftest, ook als je beschermd bent;
• Goed ventileren en luchten van de ruimtes/lokalen.
Er is water en zeep of desinfecterende handgel in het lokaal aanwezig.
Klachten en thuisblijfregels
Een leerling blijft thuis bij één van de volgende klachten:
• Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
• Hoesten;
• Benauwdheid;
• Verhoging of koorts;
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
Ben je een huisgenoot van iemand die Corona heeft, dan ga je meteen in quarantaine. Ook als je
immuun bent.
Wanneer je in quarantaine gaat, doe je meteen een zelftest of test bij de GGD:
Is de uitslag negatief: dan blijf je nog in quarantaine, omdat je toch besmet kunt zijn en ziek kunt worden.
Je kunt je 5 dagen na het laatste contact met jouw huisgenoot of nauw contact, testen bij de GGD. Is
deze testuitslag negatief dan mag je meestal uit quarantaine. Voor huisgenoten van iemand met corona
kunnen er namelijk andere regels gelden. Hierover krijg je meer informatie van de GGD.
Als de uitslag van de zelftest positief is, maak dan meteen een testafspraak bij de GGD om de
testuitslag te laten controleren.
Is een leerling een ‘nauw contact’ van iemand met Corona?
Als je een nauw contact bent van een besmet persoon, dan ga je meteen in quarantaine.
Wanneer je in quarantaine gaat, doe je meteen een zelftest of test bij de GGD:
Is de uitslag negatief: dan blijf je nog in quarantaine, omdat je toch besmet kunt zijn en ziek kunt worden.
Je kunt je 5 dagen na het laatste contact met jouw huisgenoot of nauw contact, testen bij de GGD. Is
deze testuitslag negatief dan mag je meestal uit quarantaine.
Als de uitslag van de zelftest positief is, maak dan meteen een testafspraak bij de GGD om de
testuitslag te laten controleren.
Een leerling hoeft niet thuis te blijven als iemand in het huishouden milde verkoudheidsklachten, koorts
en/of benauwdheidsklachten heeft.
Leerlingen en ouders/verzorgers worden verzocht voor vertrek naar een vakantie naar het buitenland het
reisadvies voor dat land na te gaan. Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje’ landen. Er
geldt een negatief reisadvies voor ‘rode’ landen. Het reisadvies voor een land is te controleren op de
website Nederland Wereldwijd.
Een leerling die in quarantaine moet, omdat hij in een oranje gebied geweest is, geeft hieraan gehoor en
komt niet op school voordat de quarantaineperiode compleet is.
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 leerlingencoördinator. Bij langdurig thuisblijven van
de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.

Positief getest op Covid-19
Als je positief bent getest bij de GGD moet je in thuisisolatie, omdat je besmettelijk bent voor anderen.
Hoe lang je in isolatie moet, bepaalt de GGD.
Ben je positief getest met een zelftest: blijf thuis, ga in quarantaine en laat je ook testen bij de GGD.
We vragen je ouders/verzorgers om het vertrouwelijk en snel te melden op school. Het is niet verplicht,
maar deze informatie is wel heel belangrijk om verdere besmettingen in de school te voorkomen.
Je ouders/verzorgers melden je daarnaast ziek via de gebruikelijke wijze.
Als een leerling in quarantaine gaat, volgt hij thuis online de lessen. De leraar zorgt ervoor dat een
leerling die in quarantaine is thuis de les kan zien die de leraar op school geeft. Dit kan via een buddy
die de leerling vanuit thuis op de eigen laptop laat meekijken of de leraar kan de les streamen. De leraar
maakt over de invulling hiervan afspraken met de betreffende leerling.
We houden in alle communicatie zoveel mogelijk rekening met de privacy van de leerlingen en de
medewerkers.
Een leerling die positief is getest op Corona, maar geen klachten heeft, moet vijf 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 vijf dagen na de testafname geen klachten
zijn die passen bij Corona. De GGD bespreekt met de geteste wanneer dit het geval is.

Negatief getest op Covid-19
Indien een leerling negatief wordt getest en toch nog klachten heeft, dan kan hij/zij naar school. Indien de
leerling opnieuw klachten krijgt, dan blijft diegene thuis en wordt hem/haar geadviseerd zich opnieuw te
laten testen.
Afspraken:
Lessen
De lokalen worden NIET afgesloten (ook niet na het laatste lesuur). Leerlingen gaan direct naar binnen
wanneer zij bij hun lokaal zijn aangekomen, zodat opstoppingen op de gang worden voorkomen.
Waar mogelijk ventileren we de ruimte ook door ramen en deuren open te zetten.
Bij binnenkomst in het lokaal reinigen leerlingen hun handen met desinfecterende handgel. Ga daarna
direct op je plek zitten en wacht rustig tot de leraar arriveert.
Tijdens theorielessen blijven leerlingen op hun plaats zitten. Tijdens praktijklessen verplaatsen leerlingen
zich volgens vooraf afgesproken richtlijnen (bijvoorbeeld op teken leraar verplaatsen naar een volgende
werkplek).
Leerlingen brengen de pauzes in de aula of buiten door, dus niet in de gangen.
Leerlingen die vanwege RIVM-richtlijnen kortdurend niet op school mogen zijn, werken thuis door volgens
de weekplanner. Wanneer leerlingen langduriger afwezig zijn, geldt de normale procedure rondom
passend onderwijs.
Ouders en andere volwassenen (zijnde niet onderwijspersoneel)
Wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen (zijnde niet onderwijspersoneel) de school
binnentreden, wordt er door de receptie triage toegepast.
Oudercontacten vinden voorlopig zoveel mogelijk digitaal plaats.

Stages
Stages van leerlingen gaan alleen door als het stagebedrijf en de leerling de richtlijnen van het RIVM en
de eigen sector naleven.

