
Protocol Corona KC Sint Jan voor het team  

Uitgangspunt is dat de informatie van Blosse leidend is.  

De taskforce houdt alle informatie vanuit de regering, het RIVM  

en de GGD bij en informeert de directies. 

 

Hieronder vind je de te ondernemen acties. Zorg dat je goed op de hoogte bent en volg deze acties 

op. Marion en/of Simone informeert je wanneer welke actie uitgevoerd gaat worden. 

 

1. Geen besmetting Corona op KC Sint Jan 

 

We houden ons aan de nu bekende richtlijnen. 

De maatregelen zijn: 

• Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 

Mijd sociale contacten. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. 

• Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt 

ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. 

• Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de 

werktijden te spreiden.  

• Blosse kindcentra zijn alleen nog open voor eigen kinderen en personeelsleden. We 
ontvangen geen andere personen meer, dus geen gastsprekers, rondleidingen etc. 
Schoolreisjes en excursies gaan niet door voor opvang en onderwijs tot en met 31 
maart. Ook onderhoudswerkzaamheden die niet spoedeisend zijn en door externe partijen 
worden uitgevoerd, worden uitgesteld tot na 1 april.  

• Ook het servicebureau gaat ‘op slot’. Afspraken met externen vinden of telefonisch of met 
behulp van videobellen plaats.  

• Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand): vermijdt 

grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht 

om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 

• Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas 

thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet 

naar het buitenland. 

• Hogescholen en universiteiten worden verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van 

grootschalige colleges. 

• Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang 

blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder 

internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste 

risico's. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen 

groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die 

verkouden zijn, moeten thuis blijven. 

 

Daarnaast zijn we alert op de bekende hygiënemaatregelen: 

- Regelmatig handen wassen, met zeep, minimaal 20 seconden; 

- Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog; 

- Papieren zakdoekjes en tissues (eenmalig) gebruiken; 

- Regelmatig schoonmaken van kranen, lichtknopjes, deurklinken en leuningen. 

- We geven geen handen. 

 



Vanaf maandag 16 maart krijgen de ouders van kinderen die ziek thuis zijn graag werk mee 

naar huis. Te denken aan onlineopdrachten, weektaken enz. 

 

2. Indien besmetting Corona (bij een familielid van iemand) op KC Sint Jan 

 

De directie informeert het team zo snel mogelijk over de ontstane situatie.  

(via de groepsapp); dus iedereen graag toevoegen aan de Sint Jan app! 

We volgen de richtlijnen op die de GGD ons op dat moment geeft. 

Daarnaast blijven de bovenstaande maatregelen van kracht. 

 

3. Oproep tot sluiting scholen door de overheid of door het bestuur 

 

• De directie informeert het team via de groepsapp zo snel mogelijk over de ontstane situatie.  

• De directie informeert de ouders via Fiep. 

(datum sluiting school, melding weekplanning, bereikbaarheid van teamleden) 

• Leerkrachten maken een planning voor 1 week voor de leerlingen uit groep 3 t/m 8 en 

mailen deze via Fiep. (rekenen, spelling/taal, begrijpend lezen, lezen, evt. schrijven) 

• Leerlingen uit groep 1-2 krijgen geen planning vanuit school. Wel wordt via Fiep aan ouders 

gevraagd om de kinderen elke dag voor te lezen en een activiteit met ze te doen. 

• De boeken/werkboeken die bij deze vakken horen, worden op de laatste dag op school 

meegegeven, of ouders worden verzocht deze op te halen op school. 

• Digitaal werk wordt per dag klaargezet. 

• We gaan uit van 2 tot 3 uur werk per dag. 

• Er wordt gekeken naar de mogelijkheid tot digitale instructie, bijvoorbeeld via 

videoconferenties. Jullie worden meegenomen in de stappen die wij nemen. 

• Directie houdt het team en ouders op de hoogte van voortgang en opening school. 

• Bij verlenging wordt er een nieuwe weekplanning gestuurd. 

 

Het is belangrijk dat de werkwijze eenduidig is. Geen eigen acties a.u.b.  

Alle teamleden zijn op hun normale werkdagen beschikbaar voor vragen van collega’s, ouders en/of 

kinderen. (Voor ouders en kinderen zijn we via de mail bereikbaar.)  

De onderwijsassistentes/leerkrachtondersteuners stemmen met de collega’s af welke 

werkzaamheden zij thuis kunnen verrichten.  

 

Dit protocol gaat in op vrijdag 13 maart 2020. 

 

Dit situatie in Nederland is uitzonderlijk. Laten we proberen zoveel mogelijk de rust te bewaren. 

Overleg in geval van twijfel/angst/onzekerheid. We zijn samen De Sint Jan! 

 

Ik merk enorme betrokkenheid en saamhorigheid. Dank daarvoor! Laten we hopen dat de 

coronacrisis snel voorbij is… 

 


