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Coronaprotocol CSG De Lage Waard
Dit document geeft een opsomming van richtlijnen en afspraken zoals deze gelden binnen CSG De
Lage Waard. Dit document wordt wanneer noodzakelijk steeds bijgesteld. Laatste datum van
bijstelling is 15 januari 2021.
1. Lockdown
Op dit moment geldt een lockdown tot zeker 8 februari 2021. Er wordt digitaal lesgegeven in lessen
van 30 minuten volgens het reguliere lesrooster. Alleen leerlingen in een waarvoor een uitzondering
geldt, volgen onderwijs op school. Dat betreft: examenleerlingen, leerlingen in een kwetsbare
situatie en leerlingen die een praktijkvak volgen.
Veel van onderstaande bepalingen gelden op dit moment uitsluitend voor de leerlingen en
medewerkers die daadwerkelijk op school zijn.
2. Inrichting gebouw
In het gebouw gelden looproutes. In het algemeen wordt rechts gehouden. In de lokalen hebben
docenten de mogelijkheid om tafels zo neer te zetten dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden
tot het bureau van de docent.
De lesruimten zijn zo ingericht dat ook de leerlingen op 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar
zitten.
3. Lessen
Op dit moment wordt er lesgegeven volgend het reguliere lesrooster. Leerlingen die ziek thuis zijn, of
in quarantaine, ontvangen opdrachten of huiswerk van de docent. Daarnaast hebben zij de
mogelijkheid om via Teams mee te kijken met (een gedeelte van) de les. Er wordt van de digitale
aanwezigheid van leerlingen geen registratie bijgehouden.
4. Pauzesurveillance
Tijdens pauzes wordt er zoveel als mogelijk toezicht gehouden zoals we gewend zijn. Leerlingen
houden afstand van de surveillerende collega. Als een collega zich toch tussen leerlingen moet
begeven is een mondkapje voor de medewerker beschikbaar.
5. Lokaalwisselingen voor docenten en leerlingen
Leerlingen wisselen van lokaal ‘op de bel’. Een medewerker die moet wisselen van lokaal kan die
lokaalwissel vijf minuten eerder maken.
6. Lokalen ventileren
Tussen en tijdens de lessen zijn ramen en deuren open.
7. Lokalen schoonmaken
Na elke leswisseling moeten de tafels voor leerlingen worden gereinigd. Hiervoor zijn twee opties:
1. De docent die les gaat geven, laat de leerlingen even wachten op de gang en maakt zelf de
tafels schoon.
2. De docent die les gaat geven, geeft één of twee leerlingen de opdracht om even de tafels
schoon te maken en de andere leerlingen wachten op de gang.
8. Mondkapjes & hygiëne
Op basis van het advies van de overheid geldt een verplichting om in de school mondkapjes te
dragen bij ‘bewegingen over de gangen’, bijvoorbeeld tijdens een leswisseling.
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Advies is om regelmatig handen te wassen of te desinfecteren. Het regelmatig wassen en desinfecteren

van handen ontvet de huid. Daardoor neemt de barrière functie van de huid af. Medewerkers en leerlingen
wordt geadviseerd regelmatig een verzorgende handcrème te gebruiken.

9. Gelaatsschermen
Bij de praktijkvakken kan het soms niet anders dat een medewerker dichterbij moet komen dan 1,5
meter. Het kan zijn dat de medewerker daarom een gelaatsscherm of mondkapje draagt.
10. Verkouden/klachten/testen/thuis blijven
Leerlingen (en collega’s) die klachten hebben die zouden kunnen wijzen op corona, moeten naar
huis/thuisblijven en zich laten testen. Hierbij geldt geen ondergrens wat betreft de leeftijd. Bij een
negatieve testuitslag kan de betreffende medewerker of leerling weer naar school. Een overzicht van
richtlijnen omtrent thuis blijven is hieronder opgenomen.
Mocht een leerling in de klas klachten vertonen, Dan gaat een leerling ziek naar huis volgens het
reguliere protocol ziekmelden. De mentor (of afdelingsleider) neemt vervolgens contact op met
ouders/verzorgers.
Overzicht richtlijnen omtrent thuis blijven van leerlingen. Een leerling blijft thuis…
•

•

•

•

Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoring of koorts en/of plotseling verlies van reuk
en smaak.
o Oproep om uw kind te laten testen.
Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten
heeft, blijft het kind ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten
heeft, mag het kind weer naar school.
Wanneer een kind positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. Het kind mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen
klachten meer heeft.
o Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
Als iemand in het huishouden van het kind getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag
heeft, moet het kind wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen
thuisblijven.
o Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis

11. Bezoek aan het buitenland
Wanneer een leerling of medewerker in het buitenland is geweest, bijvoorbeeld voor vakantie,
verwachten wij dat zij zich houden aan de geldende richtlijnen van de overheid.
12. Bezoekers van de school
Van niet medewerkers en leerlingen die de school bezoeken, vragen we hen zich te registreren bij
binnenkomst. Deze gegevens worden gedurende twee weken bewaard en uitsluitend aan de GGD
overhandigd.
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