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Voor u ligt het sectorplan corona van stichting ATOS. Dit plan geeft inzicht, sturing en houvast op het moment dat er een wijziging plaatsvindt in de situatie
rondom corona in ons land. Binnen onze stichting vinden wij het erg belangrijk om met elkaar in verbinding te staan en zoveel mogelijk transparant te
communiceren en met elkaar af te stemmen. Wanneer er een opschaling plaatsvindt, wordt er dan ook altijd even bovenschools met directie en CvB
afgestemd waarna vervolgens de directie met de MR voorzitter afstemt. Dit plan is een richtlijn, tussentijdse wijzigingen of toevoegingen zijn niet
uitgesloten. Na vaststelling binnen de MR van de drie scholen, wordt dit plan gedeeld met de kinderopvang.

Fase 1: Donkergroen – preventie - verkoudheid
Scholen volledig open
Basismaatregelen:
Communicatie in nieuwsbrief door directie
- Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag ten
minste 20 seconden;
- Hoesten/niezen in de elleboog;
- Blijf thuis bij klachten die passen bij COVID-19 en advies: doe een
(zelf)test, bij negatieve test weer naar school;
- Zorg voor voldoende frisse lucht.
Aanvullende maatregelen:
Er zijn geen aanvullende maatregelen
Besmetting:
Bij een besmetting worden de richtlijnen gevolgd vanuit het RIVM, zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen

Communicatie alleen voor de desbetreffende groep door directie/MT

Ventilatie:
- Elk klaslokaal is voorzien van een CO2 meter
- Alle medewerkers zijn inhoudelijk op de hoogte van de
instructiekaart ‘Ventileren in de klas’ en passen de inhoud hiervan
toe
- De instructiekaart ‘Ventileren in de klas’ wordt met ouders gedeeld
in de nieuwsbrief

Directie deelt ‘Ventilatiekaart in de klas’ met medewerkers en licht deze
toe

Zelftesten:
Testen worden kosteloos door de overheid verstrekt voor leerlingen en alle
medewerkers

Directie draagt er zorg voor dat de zelftesten worden besteld bij CoTeRo en
dat deze verspreid worden in de school

Directie deelt ‘Ventilatiekaart in de klas’ met ouders in de nieuwsbrief

Fase 2: groen – preventie – griep +
Scholen volledig open
Alle maatregelen en richtlijnen beschreven bij fase 1 gelden ook in fase 2.
Daarbij beschrijven we hieronder een aantal aanvullende maatregelen.
Personeel
Indien een medewerker zich extra zorgen maakt, wordt aangeraden om in
gesprek te gaan met de schoolleider. Soms is maatwerk nodig, waarbij
gekeken wordt naar wat wel mogelijk is.
Leerlingen
Maatregelen t.b.v. leerlingen die behoren tot de risicogroep en/of waarvan
gezinsleden tot de risicogroep behoren.
Vrijstelling fysiek onderwijs
Wanneer een behandelend (kinder-) arts adviseert om een leerling niet
naar school te laten gaan, ook niet met eventueel beschermende
maatregelen, dan moet worden aangesloten bij de bepalingen die gelden
voor leerlingen die vanwege een medische aandoening niet naar school
kunnen gaan.
De school verzorgt een alternatief onderwijsaanbod. Hierover is overleg
tussen ouders/verzorgers, de leerling en school.

Afstemming tussen medewerker en directie.

Afstemming tussen medewerker, ouders en directie.

Afstemming tussen medewerker, ouders en directie.
Indien mogelijk: volledig over naar online-onderwijs

Fase 3: oranje – interventie – contactbeperkende maatregelen
Scholen volledig open met contactbeperkende maatregelen
Alle maatregelen en richtlijnen beschreven bij fase 1 + 2 gelden ook in
Vanaf fase 3 geldt de volgende communicatie:
fase 3. Daarbij beschrijven we hieronder een aantal aanvullende
- Bovenschoolse afstemming College van Bestuur met drie
maatregelen.
directeuren
- Directie stemt af met voorzitter van de MR
- Brief vanuit stichting ATOS door het College van Bestuur
- Aanvullende brief door directeur met praktische uitwerking vanuit
de scholen
Alleen onderwijs gerelateerde activiteiten
Alleen onderwijs gerelateerde activiteiten die een bijdrage leveren aan het Communicatie vanuit directie in nieuwsbrief
primaire proces van lesgeven, kunnen doorgaan in fysieke vorm.
Onderwijspersoneel werkt zoveel mogelijk thuis: op school vinden alleen
onderwijs gerelateerde activiteiten (die bijdragen aan het primaire proces)
plaats. Teambijeenkomsten vinden bij voorkeur online plaats.

Geen externen in de school
Ouders/verzorgers en externen komen niet in de school, tenzij noodzakelijk
voor het primaire onderwijsproces of in het belang van de individuele
leerling is.
Looproutes/pauzes en afstand houden
Looproutes: Waar mogelijk zijn er looproutes
Gespreide pauzes: Waar mogelijk zijn er gespreide pauzes
Afstand houden: Waar mogelijk wordt de veilige afstandsnorm gehanteerd
tussen volwassenen onderling en tussen volwassenen en leerlingen.

Communicatie vanuit directie in nieuwsbrief

Per school even apart uitwerken in dit document
Wie werkt dit uit per school? Aanduiding op deuren?

Mondneusmasker
Het dringend advies vanuit de overheid is om leerlingen uit de groepen 6, 7
en 8 mondkapjes te laten dragen in de algemene ruimtes van de school (de
gangen). Het is aan de ouder/verzorger om hierin een keuze te maken.

Communicatie vanuit directie in nieuwsbrief

Fase 4: rood – interventie – verregaand contactbeperkende maatregelen
Scholen niet volledig open met verregaand contactbeperkende maatregelen
Alle maatregelen en richtlijnen beschreven bij fase 1 + 2 + 3 gelden ook in Vanaf fase 3 geldt de volgende communicatie:
fase 4. Daarbij beschrijven we hieronder een aantal aanvullende
- Bovenschoolse afstemming College van Bestuur met drie
maatregelen.
directeuren
- Directie stemt af met voorzitter van de MR
- Brief vanuit stichting ATOS door het College van Bestuur
- Aanvullende brief door directeur met praktische uitwerking vanuit
de scholen
Aanwezigheid
Het aantal personen dat tegelijk in de school aanwezig is, moet aanzienlijk
Concrete uitwerking volgt als we weten hoe de situatie in het land precies
worden beperkt. We volgen hierbij de richtlijnen die gelden in het land en
is en wat dit betekent voor ons onderwijs. Communicatie rondom
zullen op het moment dat dit speelt direct schakelen en passende keuzes
noodopvang, invulling van het onderwijs, verdeling van leerlingen over de
maken.
lesdagen volgt op dat moment. We putten hierbij uit onze oude werkwijzen
tijdens onze voormalige schoolsluitingen. Communicatie wordt gedaan
Leerlingen die voldoen aan de doelgroepomschrijving van de
door de directie.
uitzonderingen kunnen altijd naar school komen.
Fysiek/online onderwijs
Alle leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om minimaal 2 dagen in
de week naar school te gaan. Hierbij gaan onze leerlingen de ene week 2
dagen en de andere week 3 dagen naar school (de woensdag wisselend).
De leerlingen die thuis zijn kunnen het onderwijs online meevolgen. Let
wel: de focus ligt op het fysieke onderwijs waardoor leerlingen online het
onderwijs bijwonen, maar geen gerichte persoonlijke begeleiding zullen
krijgen.

