Protocol volledig openen
Coenecoop College
Leerlingversie
Uitgangspunten
1. Richtlijnen van het RIVM en het daarop gebaseerde, door de sociale partners opgestelde, protocol
volledig openen voortgezet onderwijs zijn voor iedereen leidend. Deze leerlingversie is een op het
Coenecoop College toegeschreven versie van het protocol volledig openen voortgezet onderwijs.
2. Vanaf 1 juli komt de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs te
vervallen. Tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft de 1,5 meter afstand wel gehandhaafd. Van
leerlingen wordt een actieve bijdrage verwacht bij het handhaven van de 1,5 meter afstand tot het
onderwijspersoneel.
3. Om de druk op het openbaar vervoer te kunnen blijven verlagen, worden leerlingen verzocht om zoveel
mogelijk op de fiets of lopend naar school te komen.
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1. Hygiëne en veiligheid
Algemeen
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
o Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
o We 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.
o We schudden geen handen.
o We hoesten en niezen in onze elleboog.
o We zitten niet aan ons gezicht.
Daarnaast is het geforceerd verheffen van de stem verboden. Denk hierbij aan zingen en schreeuwen.
Mondneusmasker
De Rijksoverheid geeft het dringende advies aan alle leerlingen, medewerkers en andere aanwezigen om
op scholen, met uitzondering in de lessen (leslokaken), een mondneusmasker te dragen. Een school kan
dit onder een aantal voorwaarden verplichten, waarbij de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit al
onderbouwd zijn met de adviezen van de overheid m.b.t. het dragen van mondneusmaskers. De plicht
moet dan worden vastgesteld in het leerlingenstatuut en de arbeidsvoorwaarden (maatregelen voor een
veilige leer- en werkomgeving). Daarbij moet in elk geval de medezeggenschap betrokken worden. Het
schoolbestuur moet ook rekening houden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de plicht. Bij
het handhaven van de mondneusmaskerplicht zal de school zorgvuldig de proportionaliteit in acht moeten
nemen: het belang van de leerplicht weegt immers ook zwaar. Het is daarom belangrijk dat de school hier
een goed gesprek over voert met leerlingen, ouders en personeel. Voorts dienen scholen elkaar niet te
verrassen en strekt het tot aanbeveling de scholen in de omgeving te informeren over het instellen van
dergelijke maatregelen.
Klachten en thuisblijfregels
Een leerling met een of meer van de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:
o Verkoudsheidsklachten (zoals neusverkhoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
o Hoesten.
o Moeilijk ademen/benauwdheid.
o Bij verhoging of koorts
o Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping)
Milde klachten zijn: verkoudheidsklachten, lichte hoest of verhoging.
Ziekmeldingen gaan via de reguliere weg.
Een leerling mag weer naar school als hij/zij 24 klachtenvrij is of de corona test een
negatieve uitslag heeft. Een personeelslid/ leerling die is getest en 24 uur geen klachten meer heeft, blijft
thuis tot de uitslag van de coronatest er is.
Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
Een leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
Conform richtlijn RIVM: Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (verhoging,
koorts, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of plotseling verlies van reuk of smaak (zonder
neusverstopping)) gaat de leerling naar huis en wordt geadviseerd om zich te laten testen.
Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd.
Ook eventuele broers of zussen op dezelfde school worden hierover geïnformeerd en naar huis
gestuurd en ook hier wordt geadviseerd om zich te laten testen indien zij klachten vertonen. Broers en
zussen worden alleen naar huis gestuurd als de leerling last heeft van koorts en/of benauwdheid.
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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. Bij langdurig thuisblijven 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 thuisblijven
van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.
Afstemming hierover vindt in eerste instantie plaats via de afdelingsleider.
Het is gebruikelijk dat scholen uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD-afdeling
infectieziektebestrijding. De algemene regel is dat de schoolleider of locatiemanager een ongewoon aantal
gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard bij de GGD meldt. Dit geldt ook voor (mogelijke)
coronavirusinfecties. Maar omdat er inmiddels een nationaal testbeleid geldt voor COVID-19, is nu
bepaald dat de schoolleider of locatiemanager één of meer bevestigde besmettingen met COVID-19 meldt
bij de GGD als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd.
Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
Positief getest op Covid-19
Een leerling die positief getest is op Covid-19 gaat in thuisisolatie. Betreffende persoon mag weer uit
isolatie nadat deze 24 uur geen klachten meer heeft gehad die passen bij Covid-19 én het
minimaal 7 dagen geleden is dat het personeelslid/leerling ziek werd. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels
Een leerling die positief getest is op Covid-19 maar geen klachten heeft moet 72 uur (3 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 tot 72 uur (3 dagen) na de testafname
geen klachten zijn die passen bij COVID-19. De GGD bespreekt met de geteste wanneer dit het geval
is.
Als zich binnen de 72 uur (3 dagen) na testafname klachten ontwikkelen bij het personeelslid/leerling, dan
blijft de thuisisolatie in stand. Ook huisgenoten moeten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het
laatste risicocontact met het personeelslid/leerling.
Een leerling blijft vanaf het moment dat hij/zij klachten heeft thuis en wordt geadviseerd om zich te laten
testen. Diens huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen. Heeft de leerling koorts, verhoging of last
van benauwdheid, dan moeten de huisgenoten ook thuisblijven. Ook als zij zelf geen klachten hebben.
Huisgenoten die werkzaam zijn in de vitale sector of een cruciaal beroep hebben blijven ook thuis. Voor
deze mensen kan een uitzondering worden gemaakt als zij geen klachten hebben.
Dat kan alleen na overleg met de werkgever, of bedrijfsarts en de GGD.
Quarantaine: Ouders die met hun kinderen naar een land reizen waar code oranje of rood geldt, of een
land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, worden dringend
geadviseerd bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Het in quarantaine gaan zal niet leiden tot
een verzuimmelding bij de Inspectie. Scholen zullen, in overleg met de ouders, naar de mogelijkheden
kijken voor afstandsonderwijs gedurende de quarantaine periode.
Afwezigheidsmeldingen vanwege quarantaine gaan via de afdelingsleider.
Ouder(s)/verzorger(s) informeren direct de school wanneer er sprake is van een positieve Covid-19
test bij een leerling of iemand in het huishouden van de leerling.
Negatief getest op Covid-19
Indien een leerling negatief wordt getest en toch nog klachten heeft, dan kan diegene naar werk/school.
Indien het personeelslid/de leerling opnieuw klachten krijgt, dan blijft diegene thuis en laat zich opnieuw
testen.
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2. In de leslokalen
In elk lokaal is desinfecterende handgel aanwezig om handen te wassen.
Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen hun handen met deinfecterende handgel. Instructies om
dit zorgvuldig te doen hangen in elk lokaal.
Om voldoende ruimte te geven aan onderwijspersoneel in de gangen mogen leerlingen bij leswisselingen
alvast in het lokaal gaan zitten wanneer de docent er nog niet is. Docenten kunnen mogelijk iets later zijn
omdat zij drukte in de gangen vermijden.
Ventilatie
Op de locatie Boskoop is er sprake van mechanisch geregelde luchttoevoer en luchtafvoer op basis van
CO2-waarden. Deze meetwaarden worden dusdanig ingesteld dat het systeem ver beneden de
toelaatbare waarde gaat ventileren.
Op de locatie Waddinxveen blijven de aanwezige ventilatiesystemen op basis van luchtverversing aan
staan. Alle ventilatiesystemen zijn in de week voor aanvang van het schooljaar gecontroleerd. Daarnaast
worden lokalen (en andere ruimtes) actief geventileerd door ramen en deuren tegenover elkaar open te
zetten.

3. Op de gang en in de pauze
Tijdens het lopen door het gebouw wordt zo veel mogelijk rechts gehouden. Volg waar aangegeven de
pijlen op de vloer.
In Waddinxveen is het trappenhuis naast lokaal B03 en V27 gereserveerd voor onderwijspersoneel.
Leerlingen mogen geen gebruik maken van dit trappenhuis.
De kantine is open. Het is aan de cateraar om rekening te houden met de veiligheids- en
hygiënemaatregelen.
Respecteer de regels die gelden in de winkels bij een bezoek aan het winkelcentrum. Het is mogelijk dat
winkels besluiten onder schooltijden geen leerlingen toe te laten.
Op alle plekken behalve in het leslokaal worden leerlingen en personeel dringend geadviseerd om een
mondneusmasker te dragen in situaties waar de afstand van 1,5 meter tussen leerling en
onderwijspersoneel niet toe te passen of te handhaven is, zoals op gangen, in aula’s, in de aula en op de
toiletten. Ten aanzien van de beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het
praktijkonderwijs, met uitzondering van Lichamelijke Opvoeding en muziek, geldt dat een
mondneusmasker dringend wordt geadviseerd in specifieke lessituaties waar geen 1,5 meter afstand is te
houden tussen leerling en docent, en waarbij een mondneusmasker de veiligheid van de lessen niet in
gevaar brengt (zoals bij lassen). Scholen hebben al de mogelijkheid om het dragen van een
mondneusmasker onderdeel te maken van het schoolbeleid, en daarmee te verplichten.

4. 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.

5. Praktische vakken en bijzondere situaties
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Bij de praktische vakken en in noodsituaties is het afstand houden tussen leerling en onderwijspersoneel
niet altijd mogelijk, dus daar houden leerlingen en onderwijspersoneel zoveel als mogelijk 1,5 meter
afstand. Dit is een – door het RIVM toegestane - afwijking van de landelijke maatregelen. Het kan zijn dat
het onderwijspersoneel dan aanvullende maatregelen neemt zoals het dragen van handschoenen en
mondkapjes.

6. Activiteiten
Aan scholen wordt geadviseerd om in principe geen bijeenkomsten op school (voor bijvoorbeeld open
dagen, oudergesprekken, vergaderingen of vieringen) te organiseren en deze alleen plaats te laten vinden
indien noodzakelijk. Mocht het gaan om een noodzakelijke bijeenkomst, dan dient zoveel mogelijk
rekening te worden houden met rustige tijdstippen en de veiligheidsvoorschriften dienen in acht te worden
genomen. Online contact tussen school en ouders is het uitgangspunt.
Indien een fysieke afspraak toch nodig is, dan registreert de bezoeker zich bij de receptie. Daar liggen
formulieren voor klaar.
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