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Inleiding
Het kabinet heeft op 24 juni 2020 besloten dat na de vakantie – op basis van het advies van het
OMT- de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs wordt
losgelaten. Nu de zomervakantie bijna ten einde komt, kunnen wij ons dan ook verheugen op het
feit dat we vanaf aankomende week weer dagelijks alle leerlingen kunnen ontvangen en daar zijn
we ontzettend blij mee. De ventilatie van ons gloednieuwe schoolgebouw is gecheckt en alle
looproutes, desinfectie zuilen en andere voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Wij zijn er klaar
voor!
De afstand van 1,5 meter tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft net zoals voor de
zomervakantie gehandhaafd, evenals die tussen het onderwijspersoneel onderling. De
hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is uiteraard van belang dat die
zorgvuldig worden nageleefd. In dit protocol staat uiteengezet hoe het Ashram College
Nieuwkoop alle maatregelen vorm heeft gegeven en wat er van het personeel, de leerlingen en
de ouders/verzorgers wordt verwacht. Wij vragen u om het gehele protocol goed door te nemen
en met uw kind te bespreken. Uiteraard houden wij alle ontwikkelingen rond corona goed in de
gaten en zullen wij u direct informeren wanneer de situatie daarom vraagt.
Wilt u zelf contact zoeken met de school, doe dit dan zoveel mogelijk telefonisch en/of per e-mail.
Wij wensen iedereen een goed en gezond schooljaar toe.
Met vriendelijke groet,

John Bakker, Vestigingsdirecteur Ashram College Nieuwkoop
Esther Lankhaar (teamleider BK)
Foekelien Lyklema (teamleider TL/Havo)
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1. Hygiëne en veiligheid
Algemeen
Terug van vakantie uit een oranje of rood (geworden) land
Leerlingen (of ouders/huisgenoten van de leerlingen) die op vakantie zijn geweest in een land met
een oranje of rood reisadvies worden dringend verzocht dit bij onze administratie te melden en
geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan.

Algemene hygiëneregels
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
●
●

●
●
●

Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor
volwassenen onderling.
We desinfecteren of wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20
seconden. Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de
pauze en na toiletbezoek.
We schudden geen handen.
We hoesten en niezen in onze elleboog.
We zitten niet aan ons gezicht.

Klachten en thuisblijf regels
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
●
●
●
●
●

Neusverkoudheid
Hoesten
Moeilijk ademen/benauwdheid
Koorts boven 38°C
Plotseling verlies van reuk of smaak

➢ Iedere leerling met bovenstaande klachten dient zich onmiddellijk te laten testen en blijft
thuis totdat de uitslag bekend is.
➢ Ouders/verzorgers melden dit direct bij de administratie.
➢ Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts heeft boven de 38°C en/of
benauwdheidsklachten heeft.
➢ Een 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.
Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen
worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis
gestuurd.
➢ 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 school.
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Bij langdurig thuis blijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend
onderwijs in werking.
➢ Leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.
Bij langdurig thuis blijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend
onderwijs in werking.
➢ Leerlingen die thuis zijn volgen, wanneer dit voor de leerling mogelijk is, de lessen online.

Positief getest op Covid-19
●

●

Een leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na
start van de symptomen en uitzieken. De 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 de leerling positief getest is voor COVID-19, moet de
leerling 10 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 10 dagen na het laatste
contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). De leerling kan weer naar school als
iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.

2. Bij aankomst en vertrek
●
●
●
●
●
●

Bij de ingang(en) van iedere schoollocatie zijn de geldende veiligheids- en
hygiënemaatregelen zichtbaar gecommuniceerd.
Leerlingen en personeel maken gebruik van de hoofdentree van het schoolgebouw met
gescheiden ingangen; rechts voor personeel en links voor leerlingen.
Bij de ingang staat een desinfectiezuil waar iedereen die binnenkomt gebruik van dient te
maken.
De leerlingen maken binnen de school gebruik van de grote trap in de aula, het personeel
maakt gebruik van het trappenhuis.
Wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen (zijnde niet onderwijspersoneel) de
school binnentreden, zal er triage plaatsvinden.
Er wordt een logboek bijgehouden met NAW gegevens van externen die het
schoolgebouw bezoeken; dit ondersteunt eventueel bron- en contactonderzoek door de
GGD.

3. In de leslokalen
●

●
●
●
●

De docenten zitten zoveel mogelijk de gehele dag in hetzelfde lokaal, dit om te
voorkomen dat de docenten tegelijkertijd met de leerlingen tijdens leswisselingen over
de gangen lopen.
Bij het vertrekken uit het klaslokaal, verlaten de leerlingen het eerst de ruimte.
Bij binnenkomst in het lokaal desinfecteren leerlingen en docenten hun handen.
Docenten zullen erop sturen dat leerlingen niet direct naast elkaar gaan zitten.
In elk lokaal zijn papieren zakdoeken, desinfecterende handgel en schoonmaakmiddelen
aanwezig, om handen te desinfecteren en de tafels/materialen schoon te maken.
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Leerlingen nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met een schoonmaakmiddel en
herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
Er worden kuch/spatschermen bij het bureaus van de docenten geplaatst.
Materialen die door leerlingen worden gebruikt, worden door de leerlingen
schoongemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen.

4. 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 er vaste looproutes voor het personeel
binnen de school aangebracht.
De kantine is open.
Bij goed weer kan zoveel mogelijk buiten worden gepauzeerd.
Ons team zal de 1,5 meter afstand waar nodig handhaven; het kan zijn dat uw kind hierop
wordt aangesproken door de corona-coördinator, conciërge of schoolleiding.

5. Mondkapjes tijdens praktijkvakken en practica
Tijdens de praktijkvakken en practica zal het niet altijd mogelijk zijn om de de 1,5 meter afstand
tussen docent en leerling te waarborgen. Om deze vakken wel aan te kunnen bieden en
tegelijkertijd dit zo veilig mogelijk voor leerlingen en personeel te kunnen doen, hebben wij
ervoor gekozen om zowel de docenten als leerlingen tijdens deze lessen verplicht een mondkapje
te laten dragen. De leerlingen krijgen aan het begin van de les een mondkapje van de docent en
aan het eind van de les gooien de leerlingen de mondkapjes in de daarvoor bestemde prullenbak.
Vakken waarbij verplicht een mondkapje gebruikt wordt:
● Techniek
● De praktijklessen van Z&W
● De praktijklessen van D&P
● BV
● CKV
● Biologie/scheikunde/natuurkunde tijdens practica
Uiteraard kunnen leerlingen, wanneer zij dat prettig vinden, ook op andere momenten een
mondkapje dragen. Dit mondkapje dienen zij dan van huis mee te nemen.

6. Activiteiten
Ouders kunnen worden uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken of vieringen)
met het strikt toepassen van triage en de inachtneming van de veiligheids- en
hygiënemaatregelen. Wanneer mogelijk zal er online contact tussen school en ouders
plaatsvinden. Bij bezoek aan het schoolgebouw zal, zoals vermeld triage plaatsvinden en een
logboek worden bijgehouden.
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7. Stages
Stages van leerlingen kunnen doorgang vinden als:
●

De richtlijnen van het RIVM en van de sector waarin de stagiair werkzaam is, worden nageleefd
door de leerling en de stageorganisatie.
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