Protocol Covid-19

COVID Coördinator
Op onze school is Manuela Vos de COVID-coördinator.
De COVID-19-coördinator fungeert als een essentieel instrument in de communicatie
tussen de openbare gezondheidsdienst en de school om te zorgen voor preventie - en
waar nodig actie - van verdenking of bevestiging van COVID-19 gevallen op de school.
Daarom is zij op de hoogte van de protocollen en doeltreffende
communicatiemechanismen die tot stand zijn gebracht met de verantwoordelijke
gezondheidsmedewerkers van de “Dirección General de Salud Pública”.
Binnenkomst en uitgaan van de school
Vanaf 8:15 uur laten we de kinderen een voor een binnen via de verschillende ingangen:
De groepen A-1 via de kleine poort en gaan de klas binnen door de nooduitgang. De
groepen 2-3 en 4-5 komen via de grote poort. Volgen de route op het schoolplein naar
hun klas. De kinderen van de groepen 2-3 gaan ook hun klas binnen via de noodingang.
De groepen 4-5 via de hoofdingang en de trap naar boven.
Ouders kunnen het schoolplein en de school niet betreden. Zij zetten de kinderen bij de
ingang van het schoolplein (of de voordeur van de Academia) af, de anderhalve meter
afstand inachtneming.
Uitzondering wordt gemaakt voor de ouders van de kinderen van groep A, zij mogen
met de kinderen mee naar binnen, met mondkapje op. Voor hun gelden dezelfde regels:
Handen desinfecteren en temperatuur opnemen.
Bij het ophalen worden de kinderen een voor een geroepen als de leerkracht de ouder
ziet staan wachten voor de school. De groepen verlaten gespreid de school:
Groep A-1 15:15 uur, groep 2-3 15:20 uur, groep 4-5 en de Academia om 15:30 uur.
De school adviseert de ouders met klem om buiten op straat de afstand tot andere
families goed te bewaren maar kan niet toezien op de navolging daarvan. Wij gaan ervan
uit dat iedereen verantwoordelijkheid hiervoor draagt en elkaar hier zo nodig op
aanspreekt.
Mocht een ouder het kind tussendoor moeten ophalen, dan wel iets wil afgeven op
school, dan moet dat buiten de deur van het plein (of de school in het geval van de
academia). De ouder belt aan en wacht tot er iemand naar buiten komt.
Temperatuur en handen desinfecteren
De kinderen krijgen een temperatuurcheck en desinfecteren hun handen. Bij een
temperatuur van 37,5 of hoger mogen zij de school niet betreden.
Mondkapje
Iedereen in de school van zes jaar en ouder draagt een mondkapje. Kinderen hebben
een extra mondkapje in hun tas.

Bubbels
Onze school wordt opgesplitst in vijf bubbels, de vijf klassen. De kinderen blijven de hele
dag in hun ‘bubbel’ met hun eigen groepsleerkracht en komen niet in contact met
kinderen uit andere klassen. Zij spelen buiten en lunchen ook alleen met hun eigen klas.
De leerkrachten die in de klas (bubbel) komen voor hun eigen lessen (Spaans, Engels,
etc.) desinfecteren goed hun handen. Als de kinderen les hebben op een plek buiten hun
eigen klas, wordt deze plek steeds goed gedesinfecteerd na gebruik.
Extra ruimtes buiten de klas
De kinderen van de groep 2-3, 4-5 en 6-7 beschikken elk over een extra lesruimte waar
anderen klassen in principe niet komen. Uitzondering wordt gemaakt voor de kinderen
van groep 1 die dagelijks een half uur gebruik maken van de lesruimte voor groep 2-3.
Deze ruimte wordt steeds goed gedesinfecteerd na gebruik
Schermen
In elke klas zitten volgens de norm maximaal 20 kinderen. In de klassen en ruimtes waar
meer dan 20 kinderen tegelijk zijn, zijn plastic schermen opgehangen.
Hygiëne
Elke keer als er van ruimte wordt gewisseld, desinfecteren de kinderen hun handen met
desinfecterende gel. Na toiletbezoek, na het buiten spelen en voor het eten worden de
handen gewassen met water en zeep. In de klas wordt aandacht besteed aan het handen
wassen en hygiëne.
Ventilatie
Alle ruimtes op school worden zeer goed geventileerd. Er zullen altijd zo veel mogelijk
ramen en deuren open staan.
Schoonmaak
De school wordt dagelijks na schooltijd grondig schoongemaakt. Tussen de lessen door
worden de toiletten, deurknoppen, kranen, en trapleuningen meermaals met
desinfecterende spray afgenomen.
Remedial Teacher
De kinderen die gebruik maken van de lessen van de remedial teacher (groepen 3 t/m
8) zullen deze lessen gewoon blijven volgen. De Remedial Teacher zorgt voor desinfectie
na elke RT-sessie.
Het schoolplein
Het plein is in twee delen verdeeld en er kunnen dus twee klassen tegelijk buiten spelen,
op hun eigen helft. Er is een looppad gecreëerd waar de kinderen niet spelen zodat
groepen naar de eetzaal of de wc kunnen gaan, zonder door andere ‘bubbels’ heen te
lopen.
De kinderen van de groepen 6-7-8 spelen op het plein voor de Academia, ook in
gescheiden groepen.

Eetzaal
Elke klas eet in de eetzaal onder begeleiding van de groepsleerkracht / vakleerkracht en
elk kind krijgt een vaste plek. Er is een extra half uur ingelast in de eetzaal zodat elke
klas een half uur de eetzaal tot zijn beschikking heeft. Deze is nu open tussen 11:30 en
14:00 uur. In de eetzaal is, naast de groepsleerkracht, ook de medewerker van de eetzaal
aanwezig. Op de vrijdag is het niet meer mogelijk om warme lunch aan te bieden aan
kinderen van de groepen 4 t/m 8 omdat die niet meer samen in de eetzaal mogen zijn.
Na elke beurt worden de tafels en de krukken gedesinfecteerd voor de volgende groep.
Lerarenkamer
De lerarenkamer is in gebruik genomen als klas en wordt dus door de leerkrachten niet
meer al zodanig gebruikt. Leraren die deze ruimte betreden, desinfecteren hun handen
en daarna wordt de tafel en de stoelen gedesinfecteerd.
Vergaderen
De leerkrachten vergaderen zo min mogelijk en het liefste buiten, op geruime afstand
van elkaar. Bij slecht weer en of kou zullen de leerkrachten in de eetzaal vergaderen.
Deze ruimte zal goed geventileerd worden en ook hier zal iedereen op afstand van elkaar
zijn. Ook is het mogelijk om te vergaderen via Zoom.
Oudergesprek met de leerkracht
Contacten met de leerkracht gaat via e-mail en/of Zoom
Gymnastiek
De gymlessen zullen door de vakleerkracht worden gegeven, in de gymzaal van Colegio
Madrid of, incidenteel op het pleintje tegenover de Academia. De groepen die gebruik
maken van deze lessen zijn de groepen 4 t/m 8. De groepen A t/m 3 zullen gymles
hebben op het schoolplein van een leerkracht van onze school.
In groep 4-5 is een roulatiesysteem waarbij elke les 4 kinderen in de klas blijven omdat
er in de gymzaal niet meer dan 20 leerlingen tegelijk mogen gymmen. In de klas zullen
zij ook bewegingsactiviteiten doen.
Bibliotheek
De kinderen lenen boeken op vrijdag. Deze boeken worden alleen uitgeleend aan de
kinderen van hun eigen klas.
Ziek
De meest gebruikelijke symptomen die kunnen wijzen op een infectie met COVID-19
zijn: koorts, benauwdheid, vermoeidheid en verkoudheidsklachten zoals loopneus,
niezen, keelpijn, hoesten. Andere mogelijke symptomen zijn: Verlies van smaak en reuk,
darmklachten en hoofdpijn. Met een of meerdere van deze klachten mag niemand naar
school komen.
Mocht uw kind COVID-19 verenigbare symptomen hebben, dan vragen wij de ouders
dat te melden bij de Manuela Vos, de COVID-coördinator via e-mail:

manuela@nlschool.es of telefoon 917661045. U wordt dan verzocht de dokter te bellen
en te vragen wat de volgende stappen zijn. Het is mogelijk dat de dokter het kind wil
zien dan wel een test wil laten afnemen. Gedurende de afwachting van de testresultaten
mag het kind niet naar school komen en eventuele broertjes en zusjes ook niet.
Als een kind of leerkracht op school COVID-19 verenigbare symptomen ontwikkelt,
wordt het kind of de leerkracht geïsoleerd in een aparte ruimte. Ouders van een kind
worden gebeld om het kind op te halen. Een leerkracht wordt verzocht naar huis te gaan.
In beide gevallen moet de arts geraadpleegd worden en moet de patiënt thuis
geïsoleerd blijven totdat de arts informeert welke stappen te ondernemen.
Quarantaine
Het kan zijn dat de hele familie voor langere of kortere tijd thuis moet blijven omdat er
een mogelijke kans is op een besmetting. In dat geval kan de school voor kinderen vanaf
groep 3 voor lesmateriaal en lessen zorgen. Dit kan vanaf de derde dag, en indien de
ouder dit wenst. De school zal op de mogelijkheid wijzen en de ouder geeft aan of het
kind hiervan gebruik zou willen maken. Als het kind zelf ziek is raden wij dit af, dan is het
eerst belangrijk om beter te worden.
Lesmateriaal
De ouders dragen er zorg voor dat het lesmateriaal (lesboeken) op school door
iemand wordt opgehaald.
Zoom
De kinderen vanaf groep 3 kunnen vanaf de derde dag meekijken met de
instructielessen via Zoom. Deze lessen zullen voor het kind thuis geen interactief
karakter hebben. Het kind heeft een tablet of computer nodig met webcam en,
eventueel, een koptelefoon met micro
Rooster, inlogcodes en lijst met websites en werk/weektaak
De leerkracht zal toegang verschaffen tot informatie over het werk dat gemaakt
kan worden, het lesrooster, inlogcodes voor de verschillende platforms
(Snappet, Blink, Staal) en anderen relevante zaken.

Besmetting met COVID-19
Bij besmetting met covid-19 neemt u contact op met de COVID-coördinator en deze
informeert de “Dirección General de Salud Pública” en zal de “nauwe contacten”
identificeren en doorgeven aan de autoriteiten.
Er wordt onderscheid gemaakt in contacten in de naaste omgeving en contacten die
verder af staan van de geïnfecteerde. Als je tot 2 dagen voor het begin van de
symptomen of wanneer positief maar asymptomatisch tot 2 dagen voor het realiseren
van de PCR op meer dan 15 minuten met de geïnfecteerde persoon in dezelfde ruimte
bent geweest op minder dan 1,5 meter afstand of zonder mondkapje, dan behoor je tot
de groep van nauwe contacten.

Iedereen in de ‘bubbel’ waarin het kind of de leerkracht op school zit, wordt beschouwd
als ‘nauwe contacten’.
Zo lang er geen bevestiging is van een besmetting hoeft de school geen actie te
ondernemen. De school zal contact houden met de betreffende familie. De familie blijft
in quarantaine in afwachting van de testresultaten.
Iemand in de naaste omgeving van het kind of de leerkracht heeft een
besmetting:
Verplichte thuisquarantaine en contact opnemen met het gezondheidscentrum
voor een PCR. Bij negatieve PCR, 10 dagen verplichte thuisquarantaine vanaf de
datum van het laatste contact, tenzij men een infectie heeft gehad met COVID19 bevestigd met een PCR in de 3 voorafgaande maanden.
Zolang de betreffende leerling of de leerkracht zelf geen positieve testuitslag
heeft en in thuisquarantaine verblijft, hoeven er door de school geen acties
ondernomen te worden.
De leerling of de leerkracht heeft zelf een besmetting:
Bij positieve PCR een verplichte thuisquarantaine tot 3 dagen na het einde van
het klinische beeld en minimaal 10 dagen na het begin van de symptomen. In het
geval van geen symptomen: 10 dagen verplichte thuisquarantaine vanaf de
datum van het laatste contact.
U neemt u contact op met Manuela, de COVID-coördinator. Zij informeert de
“Dirección General de Salud Pública” en zal de “nauwe contacten” identificeren,
deze doorgeven aan de autoriteiten en de benodigde maatregelen treffen.

Lessen in het geval van een besmetting in de klas
Als er een hele klas thuis in quarantaine moet blijven, worden de lessen online
voortgezet zoals in de tijd van de lockdown. Mocht een of meerdere leerkrachten in dit
geval ziek zijn, dan wordt er intern gekeken of en hoe dit kan worden opgelost.

