Scholengemeenschap voor VMBO – HAVO – Atheneum – Gymnasium

Veilig en gezond naar school op het Zwin College
Protocol voor medewerkers, leerlingen en ouders

1. Inleiding
Het kabinet heeft op 23 februari besloten dat de scholen weer open gaan, met inachtneming van een
aantal maatregelen. Het Zwin College heeft vanwege de veiligheid van personeel en leerlingen
besloten om de klassen waar nodig te halveren en om de beurt lessen op school te laten volgen. Met
ingang van 12 januari heeft het kabinet voor leerlingen onderling de 1,5m maatregel weer ingevoerd.
In de lokalen en de verblijfsruimtes op school zijn tafels en stoelen weggehaald, om de 1,5m te
kunnen waarborgen. Om de uitvoering van de 1,5 meter maatregel succesvol te laten verlopen
wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van zowel leerlingen als
medewerkers.
De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht en het is van belang dat die worden
nageleefd, daar waar het gaat om:
- Een goede melding en monitoring van klachten
- Het strikt toepassen van overige (hygiëne)maatregelen
Een veel gestelde vraag is, mag ik wel naar school of mag ik komen werken. De beslisboom in
hoofdstuk 2 geeft direct antwoord op die vraag.
In dit protocol ‘veilig en gezond naar het Zwin College’ staan we stil bij wat alle maatregelen expliciet
voor onze school betekent.

Versie: 3 maart 2021

2. Beslisboom (versie 15 februari 2021)

3. Gezond naar en op het Zwin College
(Openbaar) Vervoer
Om de druk op het openbaar vervoer (OV) zo laag mogelijk te houden, worden leerlingen (en
medewerkers) verzocht om zoveel mogelijk op de fiets te komen dan wel zich te laten halen en
brengen door een ouder/verzorger.
Het bestuur van onze school maakt daar aanvullende afspraken over met de regionale vervoerder.
Gezondheid onderwijspersoneel
In de kern geldt dat onderwijspersoneel dat gezond is ook beschikbaar is voor het verzorgen van
onderwijs op school.
Onderwijspersoneel dat behoort tot de medische risicogroepen of gezinsleden/huisgenoten thuis
heeft wat behoort tot de medische risicogroepen krijgt het advies om niet deel te nemen aan het
onderwijsproces op locatie. In de volgende link zie je wie er onder de medische risicogroepen vallen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen.
Onderwijspersoneel dat niet tot de risicogroep behoort, maar wel op locatie werkt en zich ernstig
zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn leidinggevende.
Quarantaine
Scholen hoeven, anders dan eerder gemeld, geen verzuimmelding te doen wanneer een leerling bij
de start van het schooljaar afwezig is, omdat hij of zij terugkomt uit een gebied met een zogenaamd
oranje of rood reisadvies en in thuisquarantaine moet. Gelukkig zijn eerdere verregaande uitspraken
van het ministerie op dit punt versoepeld. Wel is het voor iedereen, dus zowel voor leerlingen als
medewerkers, nodig om na terugkomst uit zo’n gebied tien dagen in quarantaine te gaan, ook als het
land of het gebied tijdens de vakantie van kleur is verschoten, bijvoorbeeld van geel naar oranje.
- Van leerlingen van wie bekend is dat zij in oranje of rood gebied zijn geweest en geen gehoor geven
aan de quarantaineplicht mogen door de schoolleiding naar huis worden gestuurd (ordemaatregel).
- Docenten die vanuit de overheid het verzoek hebben gekregen om in quarantaine te gaan, komen
niet naar school. Als docenten niet ziek zijn, geven zij vanuit huis digitaal les op alle in hun rooster
ingeplande tijdstippen.
- Docenten die tot de risicogroep behoren of die huisgenoten hebben die tot de risicogroep behoren,
overleggen met de leidinggevende of er mogelijkheden zijn om les te geven, of dat zij thuis blijven.
Eventueel kan daarvoor de bedrijfsarts om advies worden gevraagd. Als docenten niet ziek zijn, is het
de bedoeling dat zij vanuit huis digitaal les geven op alle in hun rooster ingeplande tijdstippen. Voor
deze docenten wordt ter beoordeling de bedrijfsarts ingeschakeld.
Gezondheids- en hygiënerichtlijnen
Het Zwin College past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat medewerkers en
leerlingen thuisblijven (en zich laten testen) bij de volgende luchtweg en corona gerelateerde
klachten:
- Neusverkoudheid
- Hoesten
- Moeilijk ademen/benauwdheid
- Koorts boven de 38 graden
- Plotseling verlies van reuk of smaak

Testen op Covid-19
Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. instructies ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen.
Mocht de school een ongewoon aantal leerlingen met klachten krijgen neemt de school contact op
met het GGD. Op basis van deze informatie kan het testbeleid wijzigen.
Snelheidstesten Covid-19
Op 21 september is het testbeleid voor VO-scholen (tijdelijk) aangepast. Onderwijspersoneel met
klachten die passen bij het Corona-virus krijgen prioriteit om te voorkomen dat er lesuitval plaats
vindt. Onderwijspersoneel kan zich vanaf 21 september 2020 met prioriteit laten testen in twee
teststraten van de GGD, namelijk Goes en Vlissingen. De schoolleiding (rector, directeur) van de
school bepaalt via het afwegingskader ‘voortgangsprocedure Covid-19 onderwijspersoneel VO’ wie
er voor prioriteit in aanmerking komt.
Komt onderwijspersoneel in aanmerking voor de snelheidstest dan vult de schoolleiding een
voorrangsverklaring in en geeft het daarvoor bestemde telefoonnummer door. Het streven is dat de
medewerker nog dezelfde dag zelf de uitslag kan inzien op https://coronatest.nl Hiervoor is wel een
DigiD nodig. Als een medewerker geen DigiD heeft wordt hij/zij gebeld met de uitslag. Bij een
negatieve uitslag kan een medewerker direct weer op locatie aan het werk.
Positief getest op Covid-19
- Bij een positieve uitslag neemt de GGD zo snel mogelijk na de bekendwording van de uitslag
contact op met de medewerker/leerling. De medewerker/leerling moet in isolatie en het bron- en
contactonderzoek wordt opgestart.
- Een medewerker/leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven (in
isolatie) na start van de symptomen, en uitzieken. De medewerker/leerling mag pas weer naar school
als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels.
- Als iemand in het huishouden van de medewerker/leerling positief getest is voor Covid-19, moet
hij/zij 10 dagen thuisblijven (quarantaine). De medewerker/leerling kan weer naar school als
iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.
Hoe te handelen bij een Covid-19 positief geteste medewerker of leerling
Indien een medewerker (OP, OOP) positief getest is wordt er gehandeld volgens de daarvoor
geldende protocollen (interne documenten, niet beschikbaar voor externen):
Covid-19 positief geteste docent of OOP
Covid-19 positief geteste OOP-niet lesgebonden
Covid-19 positief geteste leerling
Daarnaast gelden de volgende aanvullende preventieve maatregelen:
- Een medewerker/leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven de 38 graden en/of
benauwdheidsklachten heeft.
- Een medewerker/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen
klachten heeft.
- Een leerling die behoort tot een risicogroep kan worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Deze
beslissing wordt door de school en ouders in onderling overleg gemaakt. Bij langdurig thuisblijven
van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking.
- Een leerling van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kan worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs. De beslissing hiertoe wordt genomen door de ouder na overleg met de leidinggevende
van de betreffende afdeling van school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere
processen rondom passend onderwijs in werking.

- Wanneer een medewerker/leerling gedurende de schooldag klachten ontwikkelt (koorts,
neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de medewerker/leerling naar
huis. In het geval van de leerling worden de ouders hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of
zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
N.b: gebruik geen temperatuurmeting als indicator, zonder uitzondering moet een
medewerker/leerling met klachten naar huis. Een temperatuurmeting bij twijfel roept daarmee
alleen maar onduidelijkheid op.
Hygiëne, gezondheid en ventilatie op het Zwin College
Gezond naar school en gezond op het Zwin College. We nemen daarin onze verantwoordelijkheid en
passen de hygiënemaatregelen toe die daarin leidend zijn. Dit betekent dat we geen handen
schudden en veel en vaak onze handen wassen. Om gezond te blijven schrijft het Zwin College
conform de RIVM-richtlijnen het volgende voor:
Medewerkers en leerlingen:
- Wassen de handen meerdere keren per dag goed, wat betekent minimaal 20 seconden. In ieder
geval bij binnenkomst lokaal (ook als er van lokaal gewisseld wordt), voor de pauze, na de pauze en
na toiletbezoek.
- Schudden geen handen
- Hoesten en niezen in de elleboog
- Zitten niet aan het gezicht
- Gebruiken papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooien deze daarna weg
- Houden 1,5 meter afstand van anderen
Het Zwin College zorgt voor een desinfecterende handgel en papieren handdoekjes bij de ingang van
de klaslokalen (bij voorkeur in de klas). Op de toiletten is er i.p.v. handgel, water en zeep
verkrijgbaar.
Afspraken over hygiëne op het Zwin College:
- Bij het schoonmaken van de school ligt de nadruk op de contactpunten en de toiletbediening.
- Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met zeep en
allesreiniger (geen desinfectiemiddel) en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Materialen die
door personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat schoongemaakt. Dit geldt ook voor
werkplekken en gereedschappen in de praktijklokalen. Gebruik hier indien mogelijk ook de leerlingen
voor.
Let op: dit geldt dus alleen voor tafels en materialen gebruikt door de docenten!
Het verdient de aanbeveling om bij het begin van de les, en na het eind van de laatste les ook de
leerlingen-tafeltjes door de leerlingen te laten schoonmaken.
- Bij iedere schoonmaakbeurt worden de prullenbakken leeg gemaakt.
- Onderwijspersoneel loopt zo min mogelijk rond tijdens de les.
Ventilatie
Er is de afgelopen periode veel aandacht geweest voor een goede ventilatie en de mogelijke rol die
ventilatiesystemen spelen bij de ventilatie. Het RIVM laat weten dat het op dit moment nog
onduidelijk is of aerogene verspreiding een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus en
dat ventilatiesystemen geen rol lijken te hebben gespeeld in de epidemie. In die zin is er dan ook nog
geen reden is om het beleid aan te passen (Slob, augustus, 2020). In de zomervakantie van 2020 is
een handreiking voor ventilatie gekomen voor scholen, welke wij uiteraard volgen.
Voor wat betreft een goede ventilatie gelden de volgende voorschriften:
- Schakel indien mogelijk de ventilatie in het lokaal op de hoogste stand.

- In de regel geldt, ook tijdens de lessen de deuren en ramen openhouden, zodat er geventileerd
wordt volgens de normen.
- Lucht het lokaal na ieder lesuur of tijdens de pauzes goed door (10 tot 15 minuten deuren en ramen
tegen elkaar openzetten.
- Het gebruik van losse zwenkventilatoren, mobiele airco of recirculerende ventilatoren is niet
toegestaan (moeten uit lokalen en kantoren), zodat luchtstromen van persoon naar persoon zoveel
als mogelijk wordt vermeden.

4. Veilig naar en op het Zwin College
1,5 Meter school
Conform de richtlijnen van het RIVM houden leerlingen en medewerkers in het Voortgezet Onderwijs
(VO) 1,5 meter afstand van elkaar. Dit is niet makkelijk, maar we dienen ons er wel aan te houden.
Waar vele medewerkers en leerlingen samen naar school gaan en we afhankelijk zijn van gedrag van
iedereen op school is daarin misschien nog wel de belangrijkste richtlijn: wees je bewust van de 1,5
meter school en neem hierin je verantwoordelijkheid als medewerker en leerling.
1,5 Meter bij aankomst op school
Om de 1,5 meter school te kunnen waarborgen zijn vaste looproutes en paden aangebracht in de
school. Deze paden zijn aangegeven door pijlen. Houd je hier aan.
Buiten de school brengen we i.v.m. voldoende ventilatie en ruimte geen vaste looppaden aan. De
regel blijft desondanks voor leerlingen en medewerkers: houd ook hier 1,5 meter aan.
- Er kan door de leerlingen weer gebruik worden gemaakt van kluisjes en kunnen hun jas aan de
kapstok hangen.
- Ook pauze in de aula, de tent, of buiten is voor de leerlingen weer mogelijk.
Inrichting klassen:
- Voor de docenten is een 1,5 meter ‘vak’ uitgezet, waarin zij verblijven. Het is leerlingen niet
toegestaan om binnen dat vak te komen. En in principe komen docenten ook niet buiten dat vak,
zodat ten alle tijden de 1,5 meter maatregel gehanteerd wordt. In de uitzonderlijke gevallen dat het
noodzakelijk is dat een docent binnen 1,5m van de leerlingen komt, zetten zowel docent als
leerlingen hun mondkapje op.
- Voor de docenten is een plexiglas schot niet nodig. Indien zij in het vak blijven wat is afgezet, wordt
1,5 meter gewaarborgd en voldoen we daarmee aan de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
- De deuren van de lokalen blijven indien mogelijk open, dit om een besmettingshaard als de
deurklinken zo min mogelijk te gebruiken.
- Tijdens de praktijklessen is het in sommige lessituaties noodzakelijk dat de docent binnen de 1,5
meter van de leerling komt (en uiteraard in noodsituaties). Dit gebeurt alleen als het echt niet
anders kan. Hiervoor wordt aan de docenten van de praktijkvakken een gelaatsbeschermer
beschikbaar gesteld.
- Er kunnen koppels van leerlingen gemaakt worden, die onderling geen 1,5m afstand moeten
houden, maar wel tot alle overige leerlingen en medewerkers. Organisatorisch en praktisch is het
niet haalbaar om dit op grote schaal toe te passen, maar in uitzonderlijke gevallen kan de school er
voor kiezen om dit toe te passen.
Mondkapjes op het Zwin College
In het voortgezet onderwijs geldt vanaf 15 oktober 2020 de verplichting om een mondkapje te
dragen tijdens verplaatsingen en in de pauzes. Het dragen van mondkapjes tijdens de lessen is niet

nodig ,tenzij de 1,5m tijdelijk niet gewaarborgd kan worden.
Mondkapjes zijn niet hét middel tegen Corona, maar kunnen wel bijdragen aan het voorkomen van
besmettingen.
Dit betekent dat op het Zwin College alle aanwezigen buiten de lokalen en kantoren een mondkapje
dragen. Met het dragen van een mondkapje dragen we bij aan de bescherming van onze
medewerkers in de directe omgeving van leerlingen tegen besmetting met het coronavirus. We
willen graag dat onze leerlingen en medewerkers gezond blijven.
Dit leidt tot de volgende afspraken:
- Leerlingen en medewerkers dragen als ze zich verplaatsen (bij het lopen) op de gangen, in de aula
of de tent een mondkapje.
- Leerlingen dragen bij het staan (bijvoorbeeld bij de kluisjes of aan een statafel) een mondkapje.
- Eten en drinken is alleen nog mogelijk in de aula of de tent wanneer leerlingen zitten of als zij
buiten zijn.
- Leerlingen hoeven geen mondkapje te dragen in de lokalen, zodra zij op hun plek zitten en de 1,5m
gewaarborgd is.
- Leerlingen hoeven buiten geen mondkapje te dragen.
- Docenten mogen hun leerlingen vragen gedurende de les mondkapjes te dragen als zij niet in staat
zijn de 1,5 m afstand te bewaren.
- Docenten die tot de risicogroep behoren en toch naar school komen om hun lessen te geven,
mogen hun leerlingen vragen ook tijdens de les een mondkapje te dragen.
- Medewerkers bij praktijkvakken en Lichamelijke Opvoeding worden voorzien van een medisch
mondmasker.
- Leerlingen nemen zelf een mondkapje mee.
- Als een leerling zijn/haar mondkapje vergeten is, kan hij er een halen bij de balie (eventueel ook
nog een tweede keer). Bij de derde keer (of opvolgend 4, 5, 6e uur etc.) wordt zijn/haar naam en klas
genoteerd. De leerling komt dan een uur na op de rebound.
- Leerlingen die geen mondkapje op hebben in de gangen, de aula of de tent (bij het lopen) worden
hierop aangesproken. Indien dit bij een leerling vaker gebeurt, of hij/zij zet zijn mondkapje niet op
volgt er een gesprek met de leidinggevende die in ieder geval aangeeft dat de leerling minimaal een
uur nakomt in de rebound.
- Je vindt hier een beschrijving hoe je je mondkapje op de juiste wijze kunt gebruiken.
Pauze
We handhaven de (gesplitste) pauze-tijden en we stimuleren leerlingen zoveel mogelijk naar buiten
te gaan.
Rebound
We vinden het, i.v.m. ventilatie niet verantwoord onze huidige reboundvoorziening te gebruiken.
Voorlopig creëren we een ruimte in de aula waar de leerlingen opgevangen worden.
Stem verheffen
Het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem is verboden. Hierbij moet je denken aan
hard meezingen, spreekkoren en schreeuwen.
Inrichting personeelsruimte
- Docenten verblijven tijdens de pauzes in het lokaal en werken zoveel als mogelijk in de lokalen.
- Medewerkers die willen pauzeren in de personeelsruimte houden 1,5 meter afstand van elkaar.
- De personeelsruimte wordt zo ingericht dat medewerkers op 1,5 meter van elkaar zitten.
- In de personeelsruimte is handgel en reinigingsspray aanwezig. Was je handen bij binnenkomst in
de personeelsruimte en desinfecteer jouw plaats na afloop met reinigingsspray.

Mediatheek:
De mediatheek elke werkdag geopend van 9.00-16.00 uur. Eventuele wijzigingen staan bij de
meldingen bij de roosterwijzigingen.
Boeken en materialen:
- Boeken kunnen worden ingeleverd.
- Materialen kunnen verlengd en meegenomen worden.
- Als een boek ingeleverd is, wordt het eerst gereinigd voordat het weer uitgeleend kan worden.

5. Afstandsonderwijs leerlingen i.r.t. Covid-19
Voor leerlingen die langdurig (langer dan 2 weken) in quarantaine zitten, omdat zijzelf of een
huisgenoot tot de risicogroep behoren gaat het protocol afstandsonderwijs voor risicoleerlingen i.r.t.
Covid-19 in werking. (intern document, niet beschikbaar voor externen)

6. Activiteiten, ouders en derden
In principe mogen ouders en derden niet de school betreden. Mocht dit om moverende redenen
toch noodzakelijk zijn (denk ook aan technisch personeel of gastlessen) is het strikt toepassen van
triage bij volwassenen (zijnde niet Zwin/onderwijspersoneel) nodig
https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers.
Om onze contacten toch op een goede wijze te onderhouden is online contact met ouders en
externen is een goede vervangende mogelijkheid.
- Extern verhuur is alleen mogelijk als er geen leerlingen en medewerkers in de school aanwezig zijn
en zij zelf strikt toezien op de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Dit wordt contractueel
vastgesteld.
- Groepsactiviteiten, zoals studiereizen, vieringen, voorstellingen en excursies gelden de algemene
richtlijnen vanuit de overheid buiten het reguliere lesaanbod. Het Zwin College heeft besloten alle
grote activiteiten, zoals excursies en studiereizen tot nader order niet door te laten gaan.
Groepsactiviteiten op school, wordt t.z.t. besloten (bijvoorbeeld Scapino, mits Corona-proof
georganiseerd).
- Stages kunnen doorgang vinden, mits de RIVM-richtlijnen waar de stagiair werkzaam is of stage
loopt, wordt nageleefd door de leerling en de stageorganisatie.
Uiteraard kan het beleid altijd worden bijgesteld, dan wel gewijzigd.

7. Onderwijs – Zorg
Zorgverlening in de school kan met inachtneming van de 1,5 meter school weer volledig worden
opgepakt.

8. Tenslotte
Graag willen we voor het volgende punt nog aandacht vragen:
Ga zorgvuldig om in de samenwerking met de partijen ‘om de school heen’, zoals bijvoorbeeld
winkeliers en supermarkten. Op advies van de branchevereniging verdient het de voorkeur de
leerlingen te stimuleren in pauzes op school te blijven, om overbelasting van de aanpalende winkels
te voorkomen.

