Coronaprotocol 2022 2023
(versie 28 september 2022, instemming door de MR 21/09)

Scenario 1:
Basismaatregelen
Algemeen
1. Een personeelslid of leerling met klachten (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of
verlies van reuk/smaak) doet een zelftest. Bij een negatieve test mag je naar school komen. Is de
test positief, blijf dan thuis volg de aanwijzingen en richtlijnen van het RIVM en de GGD. Meer
informatie over het gebruik van zelftesten is te vinden op de website:
www.dominicuscollege.nl>Onze school>Corona.
2. Volg ook de richtlijnen van het RIVM en de GGD om in overige situaties te bepalen of isolatie
gewenst of verplicht is.
3. Een leerling die in isolatie moet blijven en niet naar school kan komen, geeft dat telefonisch voor
het begin van de lessen door aan de receptie. De receptie licht de mentor en de teamcoördinator
in. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling, wanneer hij/zij hiertoe fysiek in staat is, om
tijdig een verzoek te sturen aan de betreffende docenten om, indien mogelijk, de lessen online
bij te mogen wonen via MSTeams.
4. Een personeelslid dat in isolatie moet blijven, geeft dat door aan de leidinggevende. In overleg
met de leidinggevende wordt gekeken of en hoe werkzaamheden op afstand kunnen worden
uitgevoerd. Er wordt voor alle leerjaren gestreefd naar zo min mogelijk lesuitval.

Hygiëne
5. Volg algemene hygiëne-adviezen op: was handen vaak en hoest en niest in de elleboog.
6. Bij de ingangen van het gebouw zijn dispensers met desinfecterende handgel beschikbaar, net als
in alle lokalen. Conciërges controleren deze regelmatig en vullen zo nodig bij.
7. Leerlingen, personeelsleden en gasten worden verzocht om bij binnenkomst van het gebouw van
deze handgel gebruik te maken.
8. Gebruik de papieren handdoekjes die op alle toiletten aanwezig zijn om de handen te drogen;
gebruik de blowers niet.

Ventilatie
9. In alle lokalen zijn CO2-meters opgehangen om het zuurstofgehalte in de lucht te kunnen
monitoren; als ze op rood slaan moeten ramen en deuren open worden gezet tot de meters
weer in het groen staan.
10. In B001 en B104 (de ruimtes zonder ramen) pompt het luchtbehandelingssysteem weliswaar flink
wat verse buitenlucht in, maar dat is alleen voldoende voor kleinere klassen; het rooster wordt
hierop aangepast.

Het MT stuurt collega’s en leerlingen die deze verschijnselen vertonen per ommegaande naar huis
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Scenario 2:
Basismaatregelen met extra aandacht voor personen met kwetsbare gezondheid
Algemeen
11. Personeelsleden en leerlingen met een kwetsbare gezondheid worden in kaart gebracht. In overleg wordt gekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om het onderwijs te kunnen continueren. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de leerlingen van de Monnikskap.
12. Leidinggevenden en mentoren informeren regelmatig naar de mentale gezondheid en het
welbevinden van personeelsleden en leerlingen.
13. Alle leerlingen en personeelsleden (gevaccineerd en ongevaccineerd) worden geadviseerd om
twee keer per week preventief een zelftest af te nemen. Hiervoor kunnen zij om de week vier
zelftesten afhalen bij de receptie. Het gebruik van zelftesten is facultatief.
14. Op ouderavonden mag slechts 1 ouder per leerling aanwezig zijn.

Hygiëne
15. In elke ruimte is desinfecterende spray met schoonmaakdoekjes beschikbaar (zo ook bij de
kopieerapparaten en koffieautomaten).
16. In elk lokaal is een verplaatsbaar spatscherm beschikbaar voor de docent.

Ventilatie
17. We vragen docenten om de ramen en deuren tijdens de pauzes / leswisselingen open te zetten.

Scenario 3:
Basis-, voorzorgs- en contactbeperkende maatregelen
Algemeen
18. Op school houden leerlingen waar mogelijk 1,5 meter afstand tot personeelsleden en ook
personeelsleden onderling houden 1,5 meter afstand. Tijdens lessituaties waarbij een
personeelslid geen afstand kan houden worden mondkapjes of andere beschermende
maatregelen gebruikt. Tijdens practica worden altijd mondkapjes gebruikt.
19. Het gebruik van een mondkapje is verplicht op het moment dat we ons verplaatsen binnen de
school. Mocht je het mondkapje vergeten zijn, dan is deze tegen betaling van € 0,50 verkrijgbaar
bij de receptie.
20. Leerlingen zijn niet verplicht om onderling 1,5 meter afstand te houden; respecteer de leerlingen
die wel afstand wensen te houden.
21. Er zijn binnen de school looproutes aangegeven. Het is noodzakelijk om deze looplijnen aan te
houden.
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22. In ieder lokaal is over de volle breedte van het lokaal markering aangebracht zodoende dat de
docent genoeg beweegruimte heeft op 1,5 meter afstand van de leerlingen.
23. Daar waar mogelijk blijft thuiswerken het devies. Voor docenten betekent dit dat we verzoeken
om buiten de lessen om zoveel als mogelijk thuis de voorbereiding en nazorg te doen. Voor
ondersteunend personeel worden hierover maatwerkafspraken met de leidinggevende gemaakt.
24. We ontvangen geen bezoekers (dus ook geen ouders/verzorgers) op school, afspraken vinden
online plaats.
25. Interne vergaderingen tot en met 5 personen mogen fysiek plaatsvinden, alle overige vergaderingen vinden online plaats.

Hygiëne

26. We adviseren personeelsleden en leerlingen bij iedere lokalenwissel gebruik te maken van de
desinfecterende handgel.
27. Bij binnenkomst in het lokaal desinfecteert de docent de werkplek (bureau, stoel, toetsenbord)
met het aanwezige desinfecterende middel en een papieren doekje. Dit geldt ook voor de
gedeelde werkplekken in de personeelsruimte.
28. Bij binnenkomst in het lokaal kan een leerling die dat wil, gebruik maken van het aanwezige
desinfecteermiddel om de tafel en stoel te desinfecteren.

Lesrooster en pauzes
29. Er vinden alleen onderwijsgerelateerde activiteiten plaats, alle overige activiteiten vinden online
plaats of komen te vervallen.
30. Groepen leerlingen worden, behoudens in de reguliere klassen en lesgroepen, niet
samengevoegd.
31. Er kunnen maximaal 30 collega’s tegelijkertijd in de personeelskamer aanwezig zijn. Dit is niet
altijd voldoende; het aantal beschikbare stoelen zal hierop worden aangepast. We vragen
collega’s om er gezamenlijk op te letten dat het niet te druk wordt in de personeelskamer en
elkaar hierop te wijzen als dat wel gebeurt.
32. Er zijn extra koffiepunten ingericht op de Monnikskap en in A105. In A105 is plaats voor
maximaal 14 personeelsleden.
33. Collega’s van het OOP pauzeren op andere momenten dan het OP en collega’s van het OP van de
Monnikskap pauzeren op de afdeling. We stimuleren collega’s van het OP om in het lokaal te
pauzeren.

Ventilatie
34. Het luchtbehandelingssysteem (dat verse lucht van buiten aantrekt) wordt 24 uur per dag aan
gezet; het recirculatiesysteem wordt uitgezet.
35. Alle airco’s blijven uit.

220913_Coronaprotocol 2022 - 2023

Scenario 4:
Verregaand contactbeperkende maatregelen
Lesrooster en pauzes
36. In acht genomen de groepsgrootte en de beschikbare ruimten op het DC (in onze
bijzondere situatie schooljaar 22/23) verwachten we dat alle leerlingen op een
verantwoorde wijze met voldoende afstand tot elkaar en tot de medewerkers kunnen
ontvangen. De gymzalen zullen ingericht en ingezet worden voor onderwijs aan grotere
groepen. We zullen beoordelen of de practicumlessen nog door kunnen gaan met
voldoende afstand, als dat niet het geval is zullen deze komen te vervallen of vervangen
door demonstratielessen. Alle LO-lessen komen te vervallen
37. Er worden activiteiten ondernomen om aandacht te besteden aan executieve functies en het
sociaal emotioneel welbevinden van de leerlingen.

---------------Dit protocol is opgesteld n.a.v. de richtlijnen in het sectorplan COVID-19 funderend onderwijs Ministerie OCW
versie 01-07-2022. Het kabinet bepaalt wanneer er wordt opgeschaald naar een ander scenario.

