Regels en afspraken bij het Da Vinci College vanaf 24 augustus 2020
Hygiëne en veiligheid
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Algemene RIVM richtlijn
Veiligheidsrisico’s

•
•
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•
•

2

Fysiek contact
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Hygiënemaatregelen

Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook
voor volwassenen onderling.
We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden.
We schudden geen handen.
We hoesten en niezen in onze elleboog.
We zitten niet aan ons gezicht.

Als voor bepaalde leerlingen afwijkende regels gehanteerd moeten worden, melden
ouders dit bij de domeinleider. Domeinleider bekijkt wat mogelijk is.
Bij alle gebruikte ingangen is desinfecterende spray/handgel aanwezig. Bij iedere
ingang hangen grote pamfletten.
In alle lesruimtes is aanwezig;
• Desinfecterende handgel.
• Papieren handdoekjes.
• Oppervlaktesprays
In ieder lokaal is een prullenbak aanwezig die dagelijks wordt geleegd.
Leerlingen mogen een mondkapje dragen binnen en rondom de school, de leerling
moet in dat geval zelf het mondkapje meenemen.
Praktijklokalen;
In de praktijklokalen is het gebruik van gelaatsschermen voor de docenten verplicht.
Bij bereiding van voedsel dragen docenten gelaatsschermen en leerlingen
mondkapjes. Deze mondkapjes worden door de school ter beschikking gesteld. Voor
en tijdens de lessen worden handen gewassen en gedesinfecteerd.
Dagelijks is er intensieve schoonmaak (toiletten, lokalen, contactpunten)
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Schoonmaak

II
1

Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod
Omvang klassen
Alle leerlingen uit 1 klas zitten in een lokaal. De klassen hebben weer hun
normale omvang.
Consequenties
De les- en pauzetijden worden geroosterd zoals gebruikelijk. Er worden geen
voor lestijd
aanpassingen gedaan.
Consequenties
Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door tot
voor aanbod
31 december 2020.
Consequenties
Er vindt geen les op afstand plaats; het onderwijsaanbod vindt volledig fysiek
voor les op
plaats op school.
afstand
III
In en rondom schoolgebouw
Consequenties
Het schoolgebouw van het Da Vinci College voldoet aan het bouwbesluit;
schoolgebouw en
ventilatie is op orde
faciliteiten
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Fietsenstalling en
plein
Looproutes in de
school
Binnenkomst en
looproutes door
school

Gebruik van fietsenstalling en plein is weer zoals gebruikelijk. Leerlingen mogen
na schooltijd niet op het plein te blijven hangen en vertrekken naar huis.
De lijnen van de looproutes in het gebouw worden gevolgd. Alleen zo kunnen we
zo goed mogelijk de afstand tussen leerlingen en volwassenen waarborgen.
Conciërges/toezicht staan buiten de school en het plein om het loopverkeer in
goede banen te leiden.
Bij iedere ingang is toezicht op desinfecteren van de handen vóórdat het
schoolgebouw betreden wordt.
Betreden gebouw:
Pro (onderbouwleerling en bovenbouwleerling) door hoofdingang PRO
H&O leerling via ingang winkel
Techniek leerling via ingang achterkant gebouw
Brugklas leerling via ingangen van hun gekozen sector
Z&W leerling via hoofdingang direct naar eigen studiehuis
In het lokaal
In de theorielokalen is rondom het bureau van de docent met belijning
aangegeven tot hoever de leerling de docent kan benaderen.
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Praktische vakken
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Beroepsgerichte
vakken
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Pauzebeleid

8

Leerlingenvervoer

9
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Kluizengebruik
Toiletgebruik

In de lokalen waar les wordt gegeven, is het bijna overal mogelijk om de
kiepramen open te doen. I.v.m. ventilatie zet docent alle ramen open. De lessen
worden zoveel mogelijk met de deur open verzorgd.
Praktische vakken waarbij meer contact is tussen leerling en docent verdienen
speciale aandacht (LO, kunstvak). De activiteiten worden zoveel mogelijk
aangepast zodat 1,5 meter afstand tussen docent en leerling zoveel mogelijk blijft
gewaarborgd.
In de praktijklessen in de praktijklokalen is het afstand houden tussen leerling en
docent niet altijd mogelijk. Om deze reden is de verplichting tot het dragen van
gelaatsschermen door docenten ingesteld.
Leerlingen houden hun pauzes op het schoolplein en de terrassen. Leerlingen
worden gestimuleerd zoveel als mogelijk buiten te pauzeren. De collega’s die
surveilleren in de pauze halen bij receptie ‘1,5 meter hestje’ op en doen deze
aan; dit houdt leerlingen beter bewust van de afstand die er moet worden
bewaard tussen de volwassenen en de leerlingen.
De school maakt afspraken met Arriva over vervoer. Leerlingen die niet naar
school kunnen komen vanwege niet rijdend openbaar vervoer komen met
regiotaxi. School maakt met ouders afspraken over de kosten.
Kluisjes worden weer gebruikt door de leerlingen
Na toiletbezoek minimaal 20 sec. handen wassen en direct terug naar het lokaal
Op deur van toilet hangen pictogrammen.
Bij terugkomst in het lokaal moeten leerlingen de handen ontsmetten met
desinfectiegel.
Schoonmaak van toiletten is geïntensiveerd.
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Catering

12
13

Watertap
Afspraken met
externen/
gesprekken met
ouders

1
2

3

De catering is bij de start van het schooljaar voorlopig gesloten. Dit geeft tijd om
te kijken op welke wijze we catering veilig in kunnen zetten tijdens de pauzes.
Weer in gebruik
Deze afspraken worden altijd vooraf gepland, zoveel als mogelijk buiten de tijden
dat de grote groepen leerlingen op school zijn. Bezoek wordt door organisator
opgehaald bij een van de ingangen, ook bezoek desinfecteert handen voordat ze
verder gebouw binnenkomen.
Maak zoveel mogelijk gebruik van online contact.

IV
Gezondheid
Medisch handelen EHBO wordt toegepast indien nodig
Wegstuurbeleid
Als een kind ziek wordt (Corona-klachten krijgt), wordt hij/zij direct door een
ouder/ verzorger opgehaald, dan wel wordt de ouder geïnformeerd en gaat het
kind zelfstandig naar huis.
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat een
Thuisblijf regels –
leerling thuis blijft bij de volgende klachten:
gezondheid
•
Neusverkoudheid.
leerlingen
•
Hoesten
•
Moeilijk ademen/benauwdheid.
•
Koorts boven 38%
•
Plotseling verlies van reuk of smaak
Een leerling die positief is getest op Covid-19 moet tenminste 7 dagen
thuisblijven na start van symptomen en uitzieken. De leerling mag pas weer naar
school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
Iedereen met aan COVID-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen.
Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is voor COVID-19,
moet hij/zij 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 klachtenvrij is.
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en arts).
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Wat te doen bij
niet voldoen aan
afspraken?

Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg
met de school en arts).
Wanneer leerlingen in het licht van alle bovenstaande Corona maatregelen
ongewenst gedrag vertonen, wordt leerling wordt in eerste instantie direct naar
huis gestuurd en ouders telefonisch ingelicht.

