Maatregelen op Het Kofschip
Basisscholen weer volledig open (versie 1 maart)
We kunnen op een goede manier naar school, als iedereen het volgende doet:
Iedereen blijft thuis bij:

Mondkapjes

Alle soorten klachten zoals
neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid, plotseling verlies
van reuk of smaak of koorts
boven de 38°C.
Blijf ook thuis als een gezinslid:
besmet is met het coronavirus,
benauwdheid en/of koorts heeft
boven 38°C óf in afwachting van
een test is.

Tijdens lestijd op de
bovenbouw dragen
volwassenen mondkapjes
indien zij zich verplaatsen.
Onderwijspersoneel draagt
ook buiten mondkapjes
tijdens halen, brengen en
TSO. Verder dragen zij dit
naar eigen inzicht.
Leerlingen van groep 7 en 8
dragen een mondkapje in de
gangen en in de klas als zij
opstaan.
Ouders dragen mondkapjes
bij halen en brengen op de
onderbouw.
TSO medewerkers dragen
mondkapjes.

Brengen en halen

Quarantaine

- Kinderen van groep 5 t/m 8
komen zoveel mogelijk zelf naar
school.
- Voor schooltijd gaat iedereen
direct naar de leerkracht.
- 1 ouder / verzorger mag
kinderen brengen en halen mét
een mondkapje op. Zij blijven
buiten het schoolplein en
houden 1,5 meter afstand.
- Na schooltijd gaat iedereen
direct naar huis óf naar de
noodopvang.

Onderwijspersoneel en
leerlingen die in nauw
contact zijn geweest met
iemand die besmet is met
het coronavirus gaan 5
dagen thuis in quarantaine
daarna: testen bij de GGD of
5 dagen langer thuis in
quarantaine.
Leerlingen volgen in deze
periode vanuit huis het
onderwijs.

Afstand en groepjes

Was vaker je handen en
gebruik papieren
handdoekjes

Onderwijspersoneel houdt zoals
altijd 1,5 meter afstand tot
elkaar. Leerlingen vanaf groep 3
proberen afstand te houden tot
de leerkracht. Op de bovenbouw
houden leerlingen altijd afstand
tot onderwijspersoneel.
Er wordt zoveel mogelijk met
vaste groepjes gewerkt.
Buitenspelen gebeurt alleen met
de eigen klas.

Hoest en nies in de
binnenkant van je elleboog

Voor uitgebreide informatie en uitleg, zie ons volledige kwaliteitsplan.

https://www.hetkofschip.nl/corona/

