Protocol Heropening Reynaertcollege
Algemene opmerkingen
We houden zoveel mogelijk de reguliere lesroosters aan;
Waar nodig worden de klassen in twee of drie groepen verdeeld;
Omdat we met twee of drie groepen werken, is er minder contacttijd dan normaal. Naast de
lessen op school zal er thuis aan opdrachten moeten worden gewerkt;
Voor de afname van PTA-toetsen is er een apart protocol;
De leerlingen volgen op school hun theorie– en praktijklessen en er is tijd voorzien voor
contact met de mentoren / coaching;
De leerlingen volgen gymles conform rooster;
De leerlingen blijven zoveel als mogelijk in een vast leslokaal;
De lessen MPD en TH gaan door in het vaste lokaal en niet in het vaklokaal;
Beroepsgerichte vakken worden in de praktijklokalen verzorgd (exclusief beeldende vorming
in 3T);
Tijdens de kleine pauzes blijven de leerlingen in hun leslokaal;
De leerlingen verblijven tijdens de lunchpauze op de afgesproken plekken. Die worden
vernoemd in de aparte informatie van de teamleiders;
Tijdens elk pauzemoment is toezicht;
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
besproken met de mentor (teamleiding, schoolleiding), dan kan dat telefonisch of per mail.
Veiligheid en hygiëne op school
Op essentiële plaatsen worden infographics opgehangen;
De leerlingen krijgen op 2 juni op school duidelijke instructies van hun mentor (zie rooster).
Dit geldt niet voor de bovenbouw havo/vwo;
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
leslokalen werken we met heldere looproutes;
Er is toezicht op de pleinen, bij de in– en uitgang en binnen de school;
De groepsgroottes zijn gemaximeerd op 15 (de meeste groepen zijn kleiner dan 15
leerlingen);
Er wordt voor voldoende ventilatie gezorgd in de leslokalen. De ramen en deuren blijven
openstaan;
Leerlingen krijgen een vaste werkplek in het lokaal. 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
dag schoon volgens onderstaande procedure:

-

De leerling betreedt het lokaal en neemt papieren doekje van de rol.

-

De leerling vouwt het doekje dubbel en maakt het doekje nat met spray.

-

De leerling maakt de eigen werkplek schoon.

-

Gebruikte doekjes blijven op de tafel liggen en worden bij het verlaten van het
lokaal in de prullenbak gegooid.

-

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.
De docent maakt de docententafel, het toetsenbord, de deurklinken, de raamklinken
en stoel schoon;
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. We werken met aangeduide toiletblokken per
groep;
Leerlingen en personeel kunnen, indien zij dat wensen, gebruik maken van mondkapjes
(zelf voorzien);
De aula is enkel open voor toetsafnames. Er is geen mogelijkheid om in de aula te verblijven
of te lunchen;
Er is geen mogelijkheid tot het kopen van etenswaren of drankjes. Leerlingen brengen hun
eigen lunchpakket mee;
De kluisjes worden niet gebruikt;
De leerlingen nemen hun rugtassen, jassen, helmen, … mee naar hun leslokaal;
Er wordt geen gebruik gemaakt van de gele bakken. Onder de lestijd staan de mobieltjes uit.
Groepsindeling
De groepsindeling wordt gemaakt door de mentoren;
De mentoren proberen daar waar mogelijk rekening te houden met de sociaal-emotionele
context van de leerlingen;
Wisselen van groepje is in geen enkel geval toegestaan.
Rooster
We houden zoveel mogelijk vast aan het basislesrooster;
Elke subgroep komt een aantal dagen per week naar school;
Naast de lessen kunnen er toetsen op school worden afgenomen. Hiervoor geldt in de
bovenbouw het PTA-toetsprotocol;
Roosters worden per afdeling verstuurd.
De lessen starten pas per 3 juni 2020. Op dinsdag 2 juni plannen we een
contactmoment met de mentoren in. De mentoren vangen de leerlingen op, nemen
met hen het protocol goed door en lopen de looproutes met hun klas. ( zie informatie
van de teamleider)

Aan- en afwezigheid
Alle verzuim (dokter, ortho,…) dient een dag van te voren telefonisch gemeld te worden bij
de receptie. Bij terugkomst op school, gaat de leerling onmiddellijk naar de les en niet eerst
langs de receptie.
Onderwijs en zorg (ondersteuningsteam)
In principe komen de leerlingen beperkt naar school. Mocht er echter meer opvang nodig
zijn, dan kan er afspraak gemaakt worden met de teamleider. De teamleider en
zorgcoördinator bekijken welke extra opvangmogelijkheden er zijn. De medewerkers van het
ondersteuningsteam begeleiden de leerling tijdens de extra opvang.
Klachten en ziekte
Leerlingen en medewerkers die klachten hebben of ziek zijn, mogen in geen enkel geval
naar school komen. Je bent minimaal 24 uur klachtenvrij alvorens je op school komt;
Als iemand in het gezin koorts heeft, dan blijft het gehele gezin thuis;
Mocht het coronavirus zijn vastgesteld (of daar voldoende aanleiding toe om het vermoeden
te hebben), dan moet de schoolleiding geïnformeerd worden;
Leerlingen en medewerkers die in de risicogroep vallen (of een gezinslid hebben die in de
risicogroep valt) worden vrijgesteld van aanwezigheid. Met hen wordt een alternatief plan
gemaakt in overleg met de schoolleiding;
Leerlingen en medewerkers die in de loop van de dag ziek worden, worden naar huis
gestuurd.

