Draaiboek volledige heropening Alkwin Kollege
Dit draaiboek is een uitwerking van het door de overheid opgestelde protocol ‘Volledig
openen voortgezet onderwijs’ en bevat de uitwerking over hoe we aan de in het protocol
gestelde voorschriften kunnen voldoen.
Uitgangspunten
●

●
●
●
●

●
●

●
●
●

Het protocol: Volledig openen voortgezet onderwijs is de basis voor dit draaiboek:
(https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/001/003/original/Protocol
_Volledig_openen_VO_%2820200810%29.pdf?1597067025)
De 1,5 meter afstand tussen leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt losgelaten.
De afstand van 1,5 meter tussen personeel onderling en leerlingen blijft wel
gehandhaafd.
De school gaat draaien middels het normale (60 minuten) rooster en volledige
klassen.
Bij (introductie)activiteiten en andere bijeenkomsten geleden ook de regels mbt
hygiëne en 1,5 meter afstand tussen personeel onderling en tussen personeel en de
leerlingen.
In geval van calamiteiten kunnen er andere afwegingen worden gemaakt, waarbij de
1,5 meter afstand moet worden losgelaten.
De regels zoals beschreven in dit draaiboek gelden voor alle leerlingen,
personeelsleden en bezoekers van het Alkwin Kollege en werken alleen als iedereen
zich daaraan houdt en de regels respecteert.
Indien de leerling door quarantaine afwezig is, dan is het uitgangspunt dat hij/zij op
afstand deel kan nemen aan het onderwijs.
De regels zijn afhankelijk van de ontwikkelingen en worden indien nodig herzien.
Dit draaiboek vormt samen met het protocol een tijdelijke aanvulling op het
arbo-beleid binnen de school. Over de inhoud van dit draaiboek is overleg geweest
met de PMR.

Alkwin 1.5
Om de anderhalve meter tussen personeel en leerlingen en tussen personeel onderling te
waarborgen hanteren we de volgende regels:
●

De docentenplek in het lokaal is middels een lijn op anderhalve meter afgebakend.

●

De tafels en stoelen in de lokalen staan opgesteld in groepsverband of U vorm, zodat
de docent meer bewegingsvrijheid in het lokaal heeft.

●

Bovenbouwleerlingen worden geacht om in pauzes naar buiten te gaan, tenzij er
sprake is van extreem weer. Onderzocht wordt de mogelijkheid van het neerzetten
van tenten op het schoolplein.

●

De ingangen ‘A’ (trappenhuis banaan 2) en ‘C’ (trappenhuis banaan 1) blijven
gehandhaafd zodat leerlingen en personeel via het schoolplein kunnen oversteken.

Dit scheelt drukte binnendoor. Daarnaast zorgt het openzetten van deze deuren voor
de benodigde extra ventilatie.
●

De personeelskamer wordt van buitenaf toegankelijk, zodat personeel buitenom naar
de personeelskamer kan.

●

Daar waar leerlingen pauzeren is er surveillance op afstand:
Atrium: surveillance vanaf gang eerste verdieping.
B-trium: surveillance vanaf gang eerste verdieping/personeelsbalkon
Aula: surveillance vanaf podium en/of conciergerie
Talenplein Engels: surveillance vanuit één van de lokalen
Gang: Er worden twee (verhoogde) surveillanceplekken gecreëerd.

●

Kluisjes kunnen in pauzes niet door conciërges worden geopend.

●

In de personeelskamer mogen maximaal 30 personen verblijven. Om dit te dienen
de zitplaatsen gebruikt te worden en is het in pauzes niet toegestaan om in de
personeelskamer te blijven staan.

●

Het studieplein eerste verdieping is tijdens pauzes niet toegankelijk voor leerlingen,
maar voor collega’s gereserveerd om te pauzeren.

●

Het personeelstoilet is beperkt toegankelijk. De anderhalve meter kan daar alleen
worden gewaarborgd bij één gebruiker. Er is daarom slechts één dames- en één
herentoilet toegankelijk. In pauzes kan personeel gebruik maken van de
toiletgroepen op de eerste verdieping.

●

Docenten worden zoveel als mogelijk aansluitend ingeroosterd in een vast lokaal. Bij
een eventuele lokaalwisseling van klas én docent gaat eerst de klas naar het nieuwe
lokaal. De docent blijft achter in het lokaal en heeft gelegenheid om de docentenplek
schoon te maken (zie hieronder bij hygiëne). Zodra het rustiger wordt op de gang
verplaatst de docent zich naar het volgende lokaal. Dit kan betekenen dat de lessen
af en toe een paar minuten later starten.

●

Ten aanzien van reguliere werkplekken en sectiekamers geldt dat collega’s zelf
verantwoordelijk zijn voor de anderhalve meter-norm. Daar waar nodig worden kuchschermen geplaatst.

●

Er worden bij start schooljaar geen groepsfoto’s gemaakt van teams en/of secties.
Klassenfoto’s worden wel gemaakt, de mentor dient daarbij de anderhalve meter in
acht te nemen.

Ventilatie
●

De ingangen ‘A’ (trappenhuis banaan 2) en ‘C’ (trappenhuis banaan 1) blijven open
staan ivm extra ventilatie.

●

Er wordt zo veel als mogelijk geventileerd, hiertoe wordt de mechanische ventilatie in
de nacht geactiveerd. Ramen en deuren dienen waar mogelijk open gezet te worden.

●

Er zijn deurstoppers beschikbaar om deuren open te zetten, daar waar nodig en
toegestaan.

●

Het gebruik van ventilatoren of andere systemen om (intern) lucht te verplaatsen is
niet toegestaan in ruimtes met meerdere personen.

Hygiëne
●

In elk lokaal is er handgel: personeelsleden en leerlingen worden gevraagd om bij
binnenkomst in het lokaal de handen te desinfecteren.

●

Voor personeelsleden zijn er ook elders in de school plekken om handen te
desinfecteren.

●

In elk lokaal zijn er schoonmaakmiddelen: bij een lokaalwissel maakt de docent zijn
eigen werkplek schoon (inclusief kuchscherm). De docent blijft zo veel als mogelijk
ingeroosterd in hetzelfde lokaal.

●

Deuren in het gebouw staan zo veel als mogelijk open. Contactpunten (toiletten,
trapleuningen, raamhendels en deurkrukken) worden aan het einde van de dag extra
schoongemaakt.

●

Er zijn schoonmaakdoekjes aanwezig om de materialen waarmee personeelsleden in
aanraking komen (beamers, toetsenbord, stift, pc) te desinfecteren.

●

In toiletten zijn papieren handdoeken beschikbaar.

●

Prullenbakken in de (gebruikte) lokalen worden dagelijks geleegd.

Beschermende maatregelen
●

In alle lokalen en op plekken waar er contact tussen personeel en leerlingen is
komen kuch-schermen (receptie, mediatheek, verzuim, ICT, broodjesbar).

●

Voor personeelsleden zijn er gelaatsschermen en mondkapjes beschikbaar.
Personeelsleden worden verzocht op een mondkapje bij zich te dragen om in geval
van een calamiteit te kunnen gebruiken.

Bezoekers
●

Er is beperkt fysiek contact met ouders/verzorgers. Oudergesprekken vinden zo veel
als mogelijk digitaal of telefonisch plaats.

●

In geval ouders/verzorgers en andere volwassenen (bezoekers) de school betreden
vindt triage plaats, conform bijgaande vragenlijst: Vragenlijst bezoekers. Uiteraard
geldt daarbij ook de anderhalve meter-norm en de hygiënemaatregelen.

Melding en monitoring van besmettingen
●

Voor zowel leerlingen als personeelsleden geldt: Bij klachten: laat je testen en blijf
thuis tot de uitslag bekend is.

●

Bij ziekmeldingen van personeelsleden en van leerlingen wordt gevraagd of er
sprake is van klachten passende bij een mogelijke coronabesmetting. Verdachte
gevallen worden geregistreerd.

●

Bij een ongewoon aantal leerlingen en/of personeelsleden met klachten neemt de
school contact op met de GGD.

Overig
●

Op basis van de hoeveelheid meldingen (3 stuks) van leerlingen die gebruik moesten
maken van het openbaar vervoer is ingeschat dat minder dan 100 leerlingen
dagelijks met het OV naar school gaan. De school heeft zodoende alleen een
(af)meldplicht bij de regionale vervoerders.

●

Collega’s die tot de risicogroep behoren (of gezinsleden hebben die tot de
risicogroep behoren) en geen direct contact kunnen hebben met leerlingen dienen dit
te melden (voor zover nog niet gebeurd) bij hun leidinggevende. Er wordt dan
gezocht naar een passende oplossing. Indien nodig, wordt de bedrijfsarts
ingeschakeld voor advies.

●

Leerlingen die tot de risicogroep behoren (of gezinsleden hebben die tot de
risicogroep behoren) kunnen vrijgesteld worden van fysiek onderwijs.

●

Er mag niet gezongen worden in de klassen, voor het vak muziek vraagt dit om
alternatieven voor sommige onderdelen

●

Voor het geven van practica worden er door de secties aanpassingen gedaan, dit
verschilt per opdracht. Mogelijkheden zijn het halveren van de klassen of de
leerlingen verplichten om een mondkapje te dragen.

●

Met uitbater van broodjesbar is overleg geweest over hoe te openen, contante
betaling moet zo veel als mogelijk voorkomen worden.

●

Bij de Deen supermarkt geldt een maximum van 3 leerlingen die gelijktijdig in de
winkel mogen zijn.

●

Leerlingen met corona angst dienen dit te bespreken met hun mentor.

Communicatie
●
●

Werknemers worden middels dit protocol en de brief start schooljaar geïnformeerd
over de (corona)maatregelen die vanaf de start van schooljaar 20/21 van kracht zijn.
Leerlingen en ouders/verzorgers worden per brief geïnformeerd over de
maatregelen.
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