Protocol Heropening Reynaertcollege
maandag 1 maart / dinsdag 2 maart 2021
Beste leerlingen,
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij zijn heel blij dat we jullie vanaf volgende week weer gedeeltelijk op school
kunnen ontvangen voor heel wat fysieke lessen! Om alles in goede banen te leiden, hebben
we onderstaand protocol opgesteld.
Graag vragen we jullie dit stuk aandachtig door te nemen.
De teamleiders zorgen daarnaast voor afdelingsspecifieke informatie.
Mochten er vragen zijn, aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.
Tot volgende week! Wij rollen de rode loper met alle plezier voor jullie uit!
Met vriendelijke groet,
mede namens het voltallige personeel,
Peter Winters, rector
Lies Meesen-Deburchgraeve, directeur

Algemene opmerkingen
 We houden zoveel mogelijk de reguliere lesroosters aan;
 In de onderbouw en voorexamenklassen werken we met een A/B-constructie, waarbij
leerlingen dagelijks naar school komen. Reden voor deze keuze is de sociaalemotionele binding, het bieden van regelmaat en flexibiliteit en het creëren van bubbels.
De leerlingen komen ofwel ’s morgens; ofwel ’s middags, waarbij de lunchpauze het
wisselmoment zal zijn. We werken met gespreide pauzes om het contact te beperken.
We willen vermijden dat grote groepen leerlingen in -en uitstromen na de lessen;
 In Magister zijn alle lessen voor alle leerlingen zichtbaar. Het blijft op deze manier
mogelijk om voor alle leerlingen huiswerk en toetsen inzichtelijk te maken;
 De specifieke informatie over de lesrooster komt via de teamleiders;
 Wat betreft de wissel betekent dat concreet het volgende:
• Alle klassen 1 en 2 én de 3 en 4 BK: pauze om 11u45 (na lesuur 5)
• Alle klassen 3, 4, 5, 6 (uitgezonderd 3 en 4 BK): pauze om 11u051 (na lesuur 4)
 De leerlingen van de examenklassen vmbo, havo en vwo gaan op dezelfde wijze als
voorheen verder in de A/B constructie (verticaal); We hebben nog een achttal weken de
tijd om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar hun school – en centraal
examen en dus willen we alle mogelijke kansen grijpen om deze fikse opdracht zo goed
mogelijk te volbrengen.
 Uitzonderingen hier zijn uitzonderingen hier zijn de klassen 1a, 2Bba, 3DPb en 3VTb;
 Omdat we in de onderbouw en voorexamenklassen met twee groepen werken, is er
minder contacttijd dan normaal. Naast de lessen op school zal er thuis aan opdrachten
moeten worden gewerkt. De opdrachten zijn in de planners in OpenEdu zichtbaar voor
alle leerlingen;
 De leerlingen volgen op school hun theorie– en praktijklessen en er is tijd voorzien voor
contact met de coach;
 De leerlingen volgen gymles conform rooster, dit zoveel mogelijk buiten;
 De KWT-uren blijven staan, maar worden ingeroosterde vaklessen met vaste groepen.
Hierover volgt meer informatie;
 De leerlingen op de locatie Gildenstraat blijven zoveel als mogelijk in een vast leslokaal.
Let wel: voor de praktijkvakken / beroepsgerichte vakken moeten leerlingen zich wel
verplaatsen;
 Tijdens de kleine pauzes blijven de leerlingen in hun leslokaal. De docent van het uur
voor de pauze wisselt af met de docent die lesgeeft na de pauze. Dit om ervoor te
zorgen dat de leerlingen niet te lang alleen zijn in het lokaal;
 De leerlingen die een hele dag op school zijn verblijven tijdens de lunchpauze op de
afgesproken plekken. Die worden vernoemd in de aparte informatie van de teamleiders;
 Lessen streamen is toegestaan, maar de focus ligt op de fysieke lessen op school. In
verband met reistijd voor leerlingen zullen de lessen voor én na de pauze wellicht niet
gestreamd kunnen worden (zie bijlage: werkafspraken streamen);
 Enkel leerlingen en medewerkers mogen het schoolterrein betreden. Ouder(s) en
verzorger(s) worden verzocht zeker niet mee te komen. Indien er iets moet worden
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In de beroepsgerichte leerweg kiest men ervoor om de praktijkuren in blokuren te laten
doorgaan. Hierdoor kan het voorkomen dat een van de BK-groepen pas na lesuur 5 pauzeert en
dus wisselt.

besproken met de coach (teamleiding, schoolleiding), dan kan dat telefonisch of per
mail;
 Voor de afname van PTA-toetsen is er een apart protocol. Voor de onderbouw volgt er
per afdeling specifieke informatie over de toetsing.

Programma maandag 1 maart 2021
 Natuurlijk zijn we erg blij dat de school weer gedeeltelijk open mag. Met alle plezier
zetten we onze deuren wagenwijd open, maar een goede voorbereiding op de herstart
kost tijd. Om die reden starten de lessen in principe pas op dinsdag 2 maart 2021;
 Leerlingen zijn op maandag 1 maart in principe vrij, op de volgende
uitzonderingen na:
• Lessen CTT voor 4VKR gaan door; de bus vertrekt zoals gewoonlijk om 8u00;
• Leerlingen van 5 havo en 6 vwo: met het oog op de toetsweek gaan de lessen
‘gewoon’ door volgens de huidige A/B-constructie per dag;
• Leerlingen van 4 vmbo volgen alle lessen volgens de huidige A/B-constructie;
• Leerlingen van 3 vmbo volgen de praktijklessen;
• Ingeplande toetsen gaan door conform de eerder gemaakte afspraken / conform
het toetsrooster;
• Leerlingen die in het kader van extra ondersteuning afspraken op school hebben
gemaakt, worden in het ondersteuningslokaal verwacht;
• Leerlingen die een chromebook hebben geleend brengen die op maandag 1
maart 2021 terug naar school: lokaal K03 locatie Zoutestraat. Mocht een leerling
zijn chromebook willen behouden, dan nemen de ouder(s)/verzorger(s) contact
op met de teamleider van de desbetreffende afdeling. Er wordt bekeken wat er
dan mogelijk is. Let wel: de chromebooks zijn ook voor lessen op school
noodzakelijk; de uitleenservice zal erg beperkt worden.
• Leerjaar 1 – 2: inleveren tussen 9u00-11u00
• Leerjaar 3 – 4: inleveren tussen 11u00-13u00
• Leerjaar 5 – 6: inleveren tussen 13u00-15u00
 Op maandag 1 maart 2021 maken we tijd voor de volgende zaken:
• Teamoverleg;
• Extra voorbereidingstijd voor collega’s. Momenteel verzorgen we nog massaal
online lessen aan klassen; volgende week werken we met een A/B-constructie
en/of ontvangen we groepen live op school. We willen jullie zo goed mogelijk
ontvangen. Een dagdeel extra voorbereiding lijkt ons meer dan wenselijk!
• Verder maken we de school klaar voor de heropening. De lokalen worden
allemaal op veiligheid gecontroleerd. Denk verder ook aan de opstelling in de
aula, eventuele aanpassing van looproutes, fietsplaatsen en toetsruimtes. En…
we rollen alvast de rode loper uit!

Programma dinsdag 2 maart 2021

 Op dinsdag 2 maart 2021 starten de lessen weer volgens het normale rooster. We

werken tot en met vrijdag 19 maart 2021 met lestijden van 40 minuten. Vanaf maandag
22 maart werken we weer met lestijden van 50 minuten;
 We maken deze keuze omwille van ingeplande toetsweken in deze 40-minutenconstructie. Verder vinden we het belangrijk dat we een tweetal weken ruimte creëren
voor een extra coachgesprek, een spreekuur, inhaalwerk en een overzichtelijke
schooldag;
 We houden op de eerste lesdag een coach -en klascontact. Veel leerlingen en docenten
hebben elkaar enkel online gezien. Het belang van sociaal-emotioneel contact – even
kunnen bijpraten, even een gezellig momentje – is erg groot. We voorzien voor alle
leerlingen en coaches een lekkere koek;
 Om dit te kunnen organiseren worden drie momenten ingepland: of lesuur 2, of lesuur 5,
of lesuur 6. Elke teamleider stuurt een afdelingsspecifiek rooster, inclusief lokaalindeling.

Groepsindeling A/B-groepen
 De groepsindeling wordt gemaakt door de coaches of de roostermaker (4/5 havo/vwo);
 De coaches proberen daar waar mogelijk rekening te houden met de sociaalemotionele context van de leerlingen;
 Wisselen van groepje is in geen enkel geval toegestaan.

Veiligheid en hygiëne op school
 De leerlingen krijgen op dinsdag 2 maart 2021 op school duidelijke instructies van hun
coach (zie hierboven);
 Op essentiële plaatsen worden infographics opgehangen;
 Alle medewerkers en leerlingen dragen bij verplaatsingen, zowel in het schoolgebouw
als op het schoolplein, een mondkapje. De mondkapjes kunnen worden afgezet op het
moment dat men zit;
 Personeel en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor
personeel en leerlingen onderling;
 Op de schoolpleinen (groot en klein), bij de poorten en in het schoolgebouw en in de
leslokalenwerken we met heldere looproutes;
 Er is toezicht op de pleinen, bij de in– en uitgang en binnen de school;
 De groepsgroottes zijn gemaximeerd op 16 (de meeste groepen zijn kleiner dan 16
leerlingen);
 Daar waar nodig wordt er met koppels gewerkt. Deze koppels volgen hetzelfde
programma gedurende de hele week en mogen in de klas naast elkaar zitten. De
anderhalvemetermaatregel vervalt voor hen. Let wel: het koppelen wordt tot een
minimum beperkt;
 Er wordt voor voldoende ventilatie gezorgd in de leslokalen;
 Leerlingen krijgen een vaste werkplek indien ze in een vast lokaal ingedeeld zijn. De
werkplekken zijn gemarkeerd;
 De werkplekken staan op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar;
 Bij het betreden van het gebouw desinfecteren de leerlingen en de docenten hun handen
met de daarvoor aanwezige spray;
 Bij aanvang van de praktijkvakken en beroepsgerichte vakken wassen alle
leerlingen de handen. De docenten begeleiden hierbij, zodat niet iedereen tegelijk aan
de wasbakken staat;
 In de lokalen wordt volgens concrete regels schoongemaakt:
• In elk lokaal zijn de volgende zaken aanwezig: spray voor oppervlaktereiniging,
handspray, rol met papieren doekjes, afvalbakken;
• De leerlingen maken hun eigen tafel en stoel aan het begin en aan het einde van
de lesdag (dagdeel) schoon volgens onderstaande procedure:
o De leerling betreedt het lokaal en neemt papieren doekje van de rol.
o De leerling vouwt het doekje dubbel en maakt het doekje nat met spray.
o De leerling maakt de eigen werkplek schoon.
o Gebruikte doekjes blijven op de tafel liggen en worden bij het verlaten van
het lokaal in de prullenbak gegooid.
o Op het eind van de dag worden één of twee leerlingen aangeduid die de
werkplekken schoonmaken. Dat doen zij nadat alle andere leerlingen het
lokaal hebben verlaten.
o De docent maakt de docententafel, het toetsenbord, de deurklinken, de
raamklinken en stoel schoon;
o Als het bord gebruikt is, wordt het schoongemaakt;
 De afvalbakken worden meerdere keren per dag leeggemaakt;
 De docenten en de leerlingen lopen zo weinig mogelijk rond in het lokaal;

 De in– en uitgangen, contactpunten in het gebouw (denk aan de receptie), de
personeelskamers en de toiletten worden intensiever schoongemaakt;
 Leerlingen bezoeken de toiletten bij voorkeur tijdens de lessen, liefst niet tijdens de
pauzes. Dit i.v.m. de spreiding van het toiletbezoek;
 Er is geen mogelijkheid tot het kopen van etenswaren of drankjes. Leerlingen brengen
hun eigen lunchpakket mee.

Praktische zaken op school
 We vragen de leerlingen om enkel op de afgesproken dagen / dagdelen naar school te
komen;
 De volgende afspraken gelden:
• Kom niet te vroeg naar school;
• Plaats je fiets/brommer op de aangeduide plaatsen;
• Zet je mondkapje daarna meteen op en ga naar binnen;
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst;
• Ga daarna direct naar je leslokaal;
• Zet je mondkapje pas af als je zit;
• Neem je lunchpakket/pauzesnack/drankje mee van thuis. Het is niet toegestaan om
het schoolplein in tussenuren te verlaten;
• De kleine pauzes breng je door in het leslokaal waar je net les hebt gehad; voor de
lunchpauzes kun je in de aula – of indien nodig – op een andere aangeduide plaatst
terecht. Let wel: je kan enkel op school lunchen als je de hele dag les hebt!
• Verlaat na je lessen meteen de school;
• Denk ook aan het samenscholingsverbod en ga meteen naar huis.

Aan- en afwezigheid
 Alle verzuim (dokter, ortho,…) dient een dag van tevoren telefonisch gemeld te worden
bij de receptie;
 De leerplichtwet geldt zowel voor de reguliere als de online lessen.

Onderwijs en zorg (ondersteuningsteam)
 Het ondersteuningsteam blijft conform de eerder gemaakte afspraken geopend.

Klachten en ziekte
 Bij ziekte is de leerling dan wel de medewerker thuis om goed te herstellen, de
afgesproken regels in acht nemend;
 Indien een leerling thuis is in afwachting van een testuitslag, maar niet ziek is, dan werkt
hij thuis aan de planners verder;
 Indien een docent thuis is in afwachting van een testuitslag, maar niet ziek is, dan
proberen we de lessen online te laten plaats vinden. Een van de onderwijsassistenten
zal toezicht houden tijdens de les.
 Bij dit protocol wordt de inmiddels bekende beslisboom ter ondersteuning meegestuurd.

