Protocol volledig openen van de Windwijzer
– versie 4 februari 2021 -

Verantwoordelijke
Directie de Windwijzer
Betrokken
Teamleden, MR
Doel protocol
Het protocol is een handreiking voor ouders en teamleden bij de heropening van de
school. Het kabinetsbesluit tot de opening van de scholen is hierbij leidend: alle
leerlingen gaan volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Dit
protocol loopt van 8 februari tot 2 maart 2021 en zal op 2 maart 2021 worden herzien op
basis van nieuwe kabinetsbesluiten.
Dit protocol is voorgelegd aan de MR en deze heeft ingestemd.
1. Organisatie
We bieden alle leerlingen onderwijs op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van
08.10-14.15u met verschillende begin- en eindtijden per groep. Op de woensdag van
08.10-12.30u. De kleutergroepen zijn op de vrijdag om 12.00u uit.
Binnenkomst, ophalen en looproutes door school.
Groep 1/2

Groep 3 en 3/4

Groep 4, 5, 6, 7

Groepen 8

Lopen zelfstandig
naar binnen via de
schuurdeur op de
volgende tijden:

Lopen zelfstandig naar
binnen via de zijdeur
van de
peuterspeelzaal op de
volgende tijden:

Lopen via de
hoofdingang
zelfstandig naar
hun lokaal op de
volgende tijden:

3 - 8.10 uur
3/4 – 8.15 uur

4 – 8.10 uur
5 – 8.15 uur
6 – 8.20 uur
7 – 8.25 uur

Zij parkeren de
fietsen aan het
Razeil. Lopen
zelfstandig naar
hun lokaal via de
zijdeur op de
volgende tijden:

1/2a - 8.10 uur
1/2b - 8.15 uur
1/2c - 8.20 uur
Instroomgroep –
8.25 uur
Verzamelen op het
basketbalplein bij de
juf en lopen
zelfstandig één voor
één naar de ouder
toe op de volgende
tijden:

Verzamelen op de
grasstrook naast de
peuterspeelzaal en
lopen zelfstandig één
voor één naar de
ouders toe op de
volgende tijden:

Deze groepen
verzamelen op het
schoolplein en
lopen zelfstandig
naar huis/ouders
op de volgende
tijden:

Ma, di, do
1/2a – 14.00 uur
1/2b – 14.05 uur

Ma, di, do, vrij
3 – 14.00 uur
3/4 – 14.05 uur

Ma, di, do, vrij
4 – 14.00 uur
5 – 14.05 uur
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8a – 8.20 uur
8b – 8.25 uur
De groepen acht
nemen afscheid
in de klas en
verlaten het
gebouw en
speelplein z.s.m.
op de volgende
tijden:
Ma, di, do, vrij
8a – 14.10 uur

1/2c – 14.10 uur
Instroomgroep –
14.15 uur

Woe
3 – 12.15 uur
3/4 – 12.20 uur

Woe
1/2a – 12.15 uur
1/2b – 12.20 uur
1/2c – 12.25 uur
Instroomgroep –
12.30 uur

6 – 14.10 uur
7 – 14.15 uur
Woe
4 – 12.15 uur
5 – 12.20 uur
6 – 12.25 uur
7 – 12.30 uur

8b – 14.15 uur
Woe
8a – 12.25
8b – 12.30

Let op: op de vrijdag
verzamelen de
kleutergroepen op
de grasstrook naast
de peuterspeelzaal
en lopen zelfstandig
één voor één naar de
ouder toe op de
volgende tijden:
Vrij
1/2a – 11.50 uur
1/2b – 11.55 uur
1/2c – 12.00 uur
Instroomgroep –
12.05 uur
1. Er zullen duidelijke Windwijzer/Ontdekking routes worden gemaakt. Waarbij er een
duidelijke scheidingslijn in looproutes is tussen de beide scholen. Zie plattegrond in
bijlage bij dit protocol.
2. Het kind wordt door maximaal één ouder per kind naar school gebracht en/of gehaald.
3. Wij verzoeken ouders een mondkapje te dragen bij het halen en brengen van hun kind.
4. Alle leerlingen gaan op hun eigen groepstijd zelfstandig naar binnen, het is niet mogelijk
om later zelfstandig naar binnen te lopen.
5. Er is een wachtplek op het schoolplein voor broertjes en zusjes die later naar binnen
mogen.
6. De groepen 6 t/m 8 komen zelfstandig naar school en gaan zelfstandig naar huis.
7. Na school gaat iedereen direct naar huis. BSO is alleen beschikbaar op basis van
noodopvang. Dit regelen ouders zelf met hun eigen BSO.
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Aanwezigheid van ouders en externen in de school
Ouders van groep 1/2 mogen op het schoolplein komen om hun kind af te zetten of op te
halen, zie de plattegrond waar de opstelplaats is. We verzoeken u hierbij een mondkapje
te dragen en 1,5 meter afstand te houden.
De ouders van de groepen 3 krijgen een eigen opstelplaats op de grasstrook naast het
schoolgebouw om de kinderen af te zetten en/of op te halen. Zie de plattegrond.
Opstellen kan niet op de stoep vanwege de doorloop. We verzoeken u hierbij een
mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden.
Ouders komen niet in de school. Wanneer u iets wilt afgeven, zoals een gymtas e.d. of uw
kind onder schooltijd moet ophalen dan vragen wij u aan te bellen en buiten te wachten.
Wij zullen de spullen naar uw kind brengen of uw kind naar u toe brengen.
Ondersteuning van leerlingen door (externe) professionals in de school is niet toegestaan.
Bijzonder Jij en andere jeugdhulp vindt dan ook tot de voorjaarsvakantie online plaats.
TSO
(Vaste) vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden in en rond de school uitvoeren
en hiervoor bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding ontvangen, mogen wel op school
aanwezig zijn. Aangezien de Windwijzer voor continurooster kiest zal de lunchpauze
samen met de groepsleerkracht plaats vinden.
Vanwege de coronamaatregelen kiezen wij op de Windwijzer voor een continurooster om
de beweegmomenten te beperken. Dat betekent dat voor een aantal ouders overbrugging
nodig is tussen 14.15 en de noodopvang bij de BSO om 15.15 uur. Tussenschoolse opvang
kan door ouders worden afgenomen om dit uur op te vangen; dit geldt ook wanneer
ouders geen gebruik mogen maken van noodopvang maar vanwege werk wel gebonden
zijn aan onze reguliere schooltijden. De kinderen zullen tijdens dit TSO-moment
gescheiden per groep worden opgevangen.
Aanmelden voor de TSO kan via https://www.tso-assistent.net Voor vragen kunt u contact
opnemen met tso-de-windwijzer@blink-bso.nl
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2. Onderwijsinhoud
Alle leerlingen gaan volledig naar school. Al het onderwijs vindt plaats met de eigen groep.
Onderwijs tijdens afwezigheid van een positief geteste leerling of leerkracht
•

•

Op het moment dat er een leerling of leerkracht positief getest is zal de gehele groep en
de leerkracht overgaan op afstandsonderwijs. De groep volgt hierin hetzelfde programma
als tijdens de lockdown van december/januari. De groepen 1 en 2 ontvangen een bingo
kaart met activiteiten voor thuis, de groepen 3 t/m 8 een weekplanning en er vinden
contactmomenten volgens rooster plaats. Al het schoolwerk evenals de
contactmomenten zullen door de leerkracht via Teams worden gecommuniceerd.
Individuele leerlingen die in thuisquarantaine zitten maken het schoolwerk
(weekplanning/bingokaart) dat via Teams door de leerkracht is gecommuniceerd. In
overleg met de leerkracht bestaat de mogelijkheid om in te bellen tijdens instructies.

Noodopvang
De Windwijzer is open volgens lesrooster voor alle kinderen, tenzij…
• Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het
verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of
• De Windwijzer organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat te
veel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar
is.
Indien de Windwijzer gesloten is op bovengenoemde gronden, biedt de school wel
noodopvang aan kinderen met ouders in cruciale beroepen en worden deze kinderen
naschools opgevangen door de BSO.
Toetsen, rapporten en oudergesprekken
Binnen stichting Prisma is afgesproken dat de Cito eindtoetsen en toetsen op school en
onder schooltijd plaats vinden. Als een kind afstandsonderwijs volgt dan worden de
toetsen bij terugkomst op school gemaakt. Als een kind/groep dusdanig veel afwezig is
door quarantaine dan zal er in overleg met de leerkracht/MT gekeken worden naar
maatwerk. Alle (rapport- en advies-) gesprekken worden online gehouden.
Preadviesgesprekken groep 6 en 7
De preadviezen zullen vooralsnog volgens planning bij het tweede rapport in juni worden
gedeeld. Hier kan vanaf worden geweken als er andere Almeerse afspraken worden
gemaakt (bestuurlijke afspraken zijn hierbij altijd leidend).
Schoolreis/kamp/uitjes buiten school
Het bestuur van Stichting Prisma roept de MR op om te kijken naar de uitjes tot het einde
van het schooljaar. De MR van de Windwijzer zal zich beraden over de geplande uitjes en
u hiervan tijdig op de hoogte stellen.
Gymlessen
Onze vakleerkracht gym mag de gymlessen weer binnen geven en zal hierbij vermenging
van groepen in kleedkamers voorkomen. Onderstaand vindt u het gymrooster:
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Dinsdag
08:2009:10
09:1010:00
10:0010:50
10:5011:40
11:4012:40
13:1014:10

4.
5.
6.
7.
8a
8B

Woensdag
08:2009:00
09:0009:40
09:4010:20
10:2011:00
11:0011:40
11:4012:20

1/2 A
1/2 B
1/2 C
3.
3 van
3/4
4 van
3/4

Donderdag
08:2009:10
09:1010:00
10:0010:50
10:5011:40
11:4012:40
13:1014:10

4.
5.
6.
7.
8B
8A

Instroomgroep gymt op eigen gelegenheid met hun eigen juf.
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Vrijdag
08:2009:00
09:0009:40
09:4010:20
10:2011:10
11:1012:00
12:3013:20

1/2 A
1/2 B
1/2 C
3.
3 van
3/4
4 van
3/4

3. Gezondheid en hygiëne maatregelen op school
Scholen hanteren de RIVM-richtlijn: lci.rivm.nl/richtlijnen/ covid-19. Specifiek zijn de
volgende maatregelen van kracht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen alle volwassenen moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigde
besmettingen met COVID-19 als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd.
Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste
20 seconden.
De GGD voert bron- en contactonderzoek uit. Zie: https://lci.rivm.nl/Handreikingcontact-en-uitbraakonderzoekkinderen.
Er worden geen handen geschud.
Hoesten/niezen in de elleboog.
Niet aan je gezicht zitten.
Er is iemand aangesteld voor het dagelijks reinigen van deurkrukken, kranen en
handvatten naast de dagelijkse grondige schoonmaak.
Elke dag worden de tafels afgenomen door de leerkracht.
We vragen ouders uitsluitend papieren zakdoeken mee te geven en iedereen om in
de elleboog te niezen of hoesten. In de lokalen zijn papieren handdoekjes en
hygiënische schoonmaak-doekjes aanwezig.
Leerlingen eten aan de eigen tafel en mogen geen eten delen. Kinderen mogen alleen
apart verpakte verjaardag traktaties uitdelen.

De Windwijzer verzoekt het team, ouders en (een deel van de) leerlingen het volgende:
•
•
•

Groep 7 en 8 draagt een mondkapje als ze zich verplaatsen in de school.
Alle leerkrachten dragen een mondkapje als ze zich verplaatsen door de school.
Ouders dragen een mondkapje bij het halen en brengen van hun kinderen. Hierbij
wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen.

Thuisblijf regels gezondheid leerlingen
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie
hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte- -Besmettelijkheid.
Leerlingen mogen naar de school, met:
• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
• als ze af en toe hoesten,
• met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Wanneer blijft een leerling uit voorzorg thuis?
• de leerling naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer
dan incidenteel) hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
• de leerling een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
Protocol volledig openen de Windwijzer – februari 2021

• de leerling bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19,
ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die
persoon een negatieve testuitslag heeft;
• de leerling een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het
kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt
tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. Zie voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/algemenecoronaregels/thuisquarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van
hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Voor meer
informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
Wanneer in quarantaine en wanneer weer naar school?
•

•

Als een leerling positief getest is op corona, blijft hij minimaal 7 dagen thuis. Hij mag pas
weer naar school als hij na deze 7 dagen 24 uur geen corona-gerelateerde
gezondheidsklachten meer heeft. Dus eigenlijk blijft de leerling 8 dagen thuis.
Als een huisgenoot van een leerling positief getest is op corona, dan blijft de leerling tot 5
dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine. Indien de huisgenoot dan nog geen
klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de testafname weer naar school.
Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe
contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling getest
worden en bij een negatieve test mag hij uit quarantaine.

Thuisquarantaine naar aanleiding van een besmetting op school
•
•

Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de
wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van
de GGD. Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon gaan in
quarantaine. Dit geldt ook voor alle leerlingen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd.
Dat betekent dat als een leerling positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine
gaat. Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het
laatste contact met een besmet persoon laten testen in een GGD-teststraat. Kiest een
ouder ervoor om hun kind niet te laten testen dan blijft de leerling nog 5 dagen langer in
quarantaine.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
•
•

Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten. Er
wordt niet getest op schoolpleinen of door onderwijspersoneel.
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•

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
• 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 de
behandelend arts).
• Leerlingen die in thuisquarantaine zitten maken het schoolwerk
(weekplanning/bingokaart) dat via Teams door de leerkracht is gecommuniceerd. In
overleg met de leerkracht bestaat de mogelijkheid om in te bellen tijdens instructies.

Wegstuurbeleid
Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd bij de
thuisblijfregels gezondheid leerlingen gaat het personeelslid naar huis.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd bij de
thuisblijfregels gezondheid leerlingen wordt de leerling direct opgehaald door een
ouder/verzorger. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan
naar huis. Er wordt op de Windwijzer geen temperatuur gemeten als indicator. Zonder
uitzondering moet een leerling of personeelslid met klachten naar huis. Een
temperatuurmeting bij twijfel kan juist onduidelijkheid geven.
Zieke leerkrachten
Voor leerkrachten gelden dezelfde afspraken als opgesomd bij leerlingen.
Ventilatie
Op 27 juli 2020 heeft het RIVM nadere vragen beantwoord over de rol van ventilatie bij de
verspreiding van het Covid-19 virus. Op basis van de huidige inzichten veronderstellen het
RIVM en het OMT dat de transmissie van het virus hoofdzakelijk plaatsvindt door
druppeltransmissie en direct en indirect contact.
Wij volgen binnen Stichting Prisma het advies van het RIVM op. Daaruit blijkt dat er op dit
moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in onze schoolgebouwen af te wijken
van de reeds geldende eisen (bouwbesluit, arbobesluit etc.)
•

•

•

Wij ventileren in ieder geval volgens de eisen van het bouwbesluit die van toepassing zijn
op ons gebouw. Met ventileren wordt zowel het afvoeren van vuile lucht als het
aanvoeren van verse buitenlucht bedoeld.
Wij luchten regelmatig gedurende 10 tot 15 minuten door bijvoorbeeld ramen en deuren
tegen elkaar open te zetten. We doen dit in ieder geval tijdens de pauzes en voor, tussen
en na schooltijd.
Wij vermijden zoveel als mogelijk het ontstaan van sterke luchtstromen door (zwenk)
ventilatoren en mobiele airco’s. Indien er geen andere mogelijkheid is tot verkoeling, dan
zorgen we ervoor dat er geen luchtstroom van persoon naar persoon gaat. Zie hiervoor
ook het advies in het Nationaal Hitteplan.

Schoonmaak (naast de reguliere schoonmaakrondes)
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, zullen we de oppervlakken die met de
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handen in contact zijn regelmatig schoonmaken. Toiletten worden minimaal twee keer per
dag schoongemaakt.
4. Ongeoorloofd schoolverzuim
Ouders die hun kinderen, die niet ziek zijn of tot een risicogroep behoren, uit bezorgdheid
thuishouden, zullen wij benaderen en met hen het gesprek aangaan. Het streven is dat
alle gezonde leerlingen 100% op school komen. Wij zullen de afwezigheid moeten melden
bij de leerplichtambtenaar die vervolgens contact opneemt met de ouders en in gesprek
gaat.
5. Communicatie
Gedurende de periode dat we ons moeten houden aan de richtlijnen vanuit de
overheid/RIVM in verband met het inperken van de verspreiding van het coronavirus, zal
de school ouders middels Parro informeren omtrent aanpassingen op dit protocol.
Wij vragen ouders de school direct te informeren als een kind en/of gezinslid positief
getest is op corona en/of thuisblijft vanwege corona gerelateerde klachten.
Wij zullen ouders informeren als een leerkracht thuis zit en getest wordt. De uitslag wordt
ook gedeeld met ouders. Bij een positieve test van een leerling wordt de privacy van het
kind en zijn gezin beschermd en zal de leerling niet met naam worden genoemd in de
communicatie.
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