Protocol ouders–school met Corona richtlijnen
Gezondheid
U houdt uw kind thuis bij de volgende verschijnselen en meldt dit bij het secretariaat zoals gebruikelijk.
Bij twijfel neemt u contact op met de mentor:
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

Neusverkoudheid
Hoesten
Moeilijk ademen/benauwdheid
Koorts boven 38°C
Plotseling smaak-/reukverlies.
Als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft. Uw kind
mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft.
Uw kind positief getest is op Covid-19. Hij/zij moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van
de symptomen, en uitzieken. Uw kind 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 het gezin koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten
heeft, blijft hij/zij ook thuis.
Als iemand in uw gezin positief getest is voor COVID-19, moet hij/zij 14 dagen thuisblijven
(omdat de gezinsleden tot en met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek
kunnen worden). Uw kind kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur
klachtenvrij is. Zie ook: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
Indien uw kind in de loop van de dag klachten ontwikkeld zoals hierboven beschreven wordt
hij/zij naar huis gestuurd. Indien er nog meer kinderen uit hetzelfde gezin op school zitten,
worden zij ook naar huis gestuurd. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Regelgeving vanuit overheid:
- Uw kind kan vrijstelling van onderwijs op school krijgen (niet voor thuisonderwijs) indien uw kind of
één van uw gezinsleden tot een risicogroep behoort. U kunt hierover contact opnemen met de mentor.
- Leerlingen die binnen 8 km van de school wonen, moeten met de fiets komen. Alleen in uitzonderlijk
geval mag er gebruikgemaakt worden van het openbaar vervoer. Indien dit niet anders kan, wilt u dit
dan aangeven bij de mentor van uw kind.
- Ouders mogen op afspraak de school inkomen nadat er een triage heeft plaatsgevonden. (zie
bijgevoegd formulier.)
Afspraken binnen Accent
- Leerlingen houden 1,5 meter afstand tot docenten en overige medewerkers.
- Leerlingen zijn 5 minuten voor aanvang in de klas. Bespreek met uw kind hoe laat zij van huis gaan.
- Bespreek met uw kind het bijgevoegde protocol voor leerlingen zodat zij weten wat er van hen
verwacht wordt wanneer zij op school zijn.
- Zorg dat uw dochter/zoon warme kleding bij zich heeft. De lokalen moeten regelmatig geventileerd
worden.

- Indien uw kind zich niet aan de 1,5 meter afstand weet te houden, kan hij/zij uitgesloten worden van
onderwijs op school.
- Indien een docent ziekteverschijnselen heeft, kan het zijn dat we weer afstandsonderwijs moeten
inzetten.

