Protocol volledige opening
Montessorischool Landsmeer
Dit protocol gaat over de periode van 8 juni 2020 tot de start van de zomervakantie (4 weken)
Doel
Dit protocol heeft het doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij de school weer
volledig kunnen openen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en
vakinhoudelijk) zo goed als mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen we de
mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel als mogelijk beperken. We streven naar
een school als ‘veilige zone’ voor kinderen en medewerkers.
Er zijn verschillende elementen die van invloed zijn op het plan.
•
Het RIVM-advies.
•
Het protocol met maatregelen van de PO-raad.
•
Afspraken op bestuursniveau.
•
Afspraken op schoolniveau.
Schooltijden
Met uitzondering van de TSO houden we zoveel mogelijk het normale MSL rooster aan. Globaal
komt het er dan op neer dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30
tot 14.00 uur naar school gaan. De woensdag blijft gewoon tot 12.00 uur. Kinderen kunnen dan
naar hun sport- en muzieklessen en het team houdt dan de ruimte om zich voor te bereiden op
de periode na de zomervakantie.
Elke individuele klas vormt een eigen cohort. De cohorten worden zo veel
gehandhaafd, ook tijdens pauzemomenten.

mogelijk

Er is een rooster voor de precieze schooltijden, waarbij nog steeds rekening gehouden is met
de ingangen van de verschillende klassen (noordzijde/zuidzijde/voorhek/achterhek). Alle
kinderen gaan via de tuindeur van de eigen klas de school in en uit. Zij maken dus geen gebruik
van de buitentrap en komen – ook tijdens de schooldag – niet boven.
Het rooster ziet er als volgt uit:
Ingang achterhek
(onderbouwplein)

BOB
AOB
COB
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Ingang voorhek
Tuindeur
noordzijd
e
DMB
IBB
HBB

Tuindeu
r
zuidzijde
GBB
EMB
FMB
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Start
schooldag
08.20
08.30
08.40

Einde
schooldag
(ma, di, do, vrij)
13.50
14.00
14.10
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Einde
schooldag
(woe)
11.50
12.00
12.10

Ouders in de school
Ouders mogen niet in de school of op het schoolplein komen. Zij brengen hun kind tot het hek
van het plein. Elk kind wordt door maximaal één volwassene gehaald en gebracht. We vragen
ouders bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren.
ONDERBOUW: De onderbouwkinderen worden bij het hek op het achterplein gebracht. De
ouders nemen bij het hek afscheid en blijven niet staan om te zwaaien naar hun kind. De
onderbouwleerkrachten vangen de kinderen van hun groep op een vaste plek op het
onderbouwplein op en gaan gezamenlijk naar de klas.
MIDDENBOUW: De middenbouwkinderen komen via het hek op het voorplein naar school.
Ouders nemen bij de kiss-en-ridezone afscheid. De middenbouwleerkrachten vangen de
kinderen van hun groep op een vaste plek op het plein op en gaan gezamenlijk naar binnen.
BOVENBOUW: De bovenbouwkinderen komen via het hek op het voorplein naar school. Ouders
nemen bij de kiss-en-ridezone afscheid. De bovenbouwkinderen komen zelfstandig binnen. Zij
gaan direct door naar hun eigen groep.
Naar huis
Aan het einde van de schooldag gaan de groepen via het rooster op dezelfde manier naar huis.
ONDERBOUW: De onderbouwleerkrachten gaan met hun groep op de vaste plek op het
achterplein staan en zeggen het kind gedag zodra de ouder in zicht (bij het hek) is.
MIDDENBOUW: De middenbouwleerkrachten gaan met hun groep op de vaste plek op het
voorplein staan en zeggen het kind gedag zodra de ouder in zicht (bij het hek) is.
BOVENBOUW: De bovenbouwkinderen zeggen de leerkracht gedag en gaan zelfstandig weg.
De leerkrachten houden wel op het plein toezicht dat alle kinderen ook direct naar huis gaan.
BSO: Voor de kinderen die naar de BSO gaan geldt dat ze bij de leerkracht blijven totdat de BSO
er is. BSO Partou en BSO Berend Botje komen de kinderen om 14.10 uur ophalen. De kinderen
die op BSO Kids Wagemaker zitten worden na schooltijd door onze leerkrachten naar de
Wagemaker gebracht.
Jassen en tassen
De kinderen komen niet boven. Zaken zoals jassen en tassen worden dus in de groepen
bewaard. Elke kind hangt zijn/haar jas over de rugleuning van de eigen stoel.
Computers
Alle Chromebooks die de afgelopen periode uitgeleend zijn geweest, moeten weer terug op
school komen.
Rooster voor Engels en gym
●
Elke groep heeft twee keer per week een halfuur Engelse les (ma en vrij).
●
Elke groep heeft twee keer per week een halfuur gymles (di en do).
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Pauze/buitenspelen
• Elke groep speelt twee keer buiten.
• De verschillende groepen mogen niet tegelijkertijd buitenspelen.
• Er is een rooster welke klas wanneer buiten speelt.
• Het voorplein wordt op dinsdag en donderdag in tweeën gesplitst (links en rechts van de
trap).
• Bij het naar buiten- en binnengaan maken we gebruik van de tuindeur.
• Voor en na het buitenspelen wassen we allemaal onze handen volgens richtlijn.
ROOSTERS: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
ENGELS (ma+vrij)
BUITENSPELEN GROEP
+
GROEP
MB+BB
GYM (di+do)
(OCHTEND)
08:45 - 09:15
GBB
10:00 – 10:15
DMB
09:15 - 09:45
IBB
10:20 – 10:35
EMB
09:45 - 10:15
HBB
10:40 – 10:55
FMB
10:30 - 11:00
DMB
11:00 – 11:15
GBB
11:00 - 11:30
FMB
11:20 – 11:35
IBB
11:30 - 12:00
EMB
11:40 – 11:55
HBB
12:10 - 12:40
BOB
12:40 - 13:10
AOB
13:10 - 13:40
COB

BUITENSPEELROOSTER OB
OCHTEND
GROEP
09.15 – 10.00
BOB
10.00 – 10.45
AOB
10.45 – 11.30
COB

MIDDAG
12.10 – 12.40
12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

BUITENSPELEN
MB+BB
(MIDDAG)

GROEP

12.00 – 12.15
12.20 – 12.35
12.40 – 12.55
13.00 – 13.15
13.15 – 13.30
13.30 – 13.45

DMB
EMB
FMB
GBB
IBB
HBB

GROEP
AOB
COB
BOB

PAUZEROOSTER woensdag
BUITENSPELEN GROEP
MB+BB
09:50 – 10:05
DMB
10:10 – 10:25
EMB
10:30 – 10:40
FMB
11:45 – 11:00
GBB
11:05 – 11:20
IBB
11:30 – 11:45
HBB
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Handen wassen, hoesten of niezen
• Alle medewerkers en kinderen moeten hun handen wassen bij aankomst op school.
• Alle kinderen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek.
• Alle kinderen en medewerkers wassen hun handen voor en na het eten.
• Alle kinderen en medewerkers wassen hun handen na hoesten of niezen.
• De leerkracht geeft lesjes en heeft aandacht voor routinematig handen wassen.
• De leerkracht geeft instructie om in de elleboog te hoesten.
• De leerkracht geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden.
Eten en drinken
• Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch.
• Kinderen moeten tijdens het eten van fruit/lunch aan hun eigen tafel zitten.
• Kinderen mogen geen eten en/of drinken delen.
• We vragen ouders om eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden
'genuttigd' (geen lastige bekers, schoongemaakt fruit).
• De kinderen nemen een pauzehapje en een lunch mee.
• Als een kind jarig is, mag in de eigen groep getrakteerd worden, mits dit een voorverpakt
koekje is of iets anders in die trant (geen snoep).
Gezondheid en hygiënemaatregelen op school
Tussen leerkrachten en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet dus zoveel als
mogelijk uit de weg worden gegaan. Bij lichte medische handelingen hoeft er tussen de
leerkracht en het kind geen 1,5 meter afstand gehouden worden.
Onderling moeten de teamleden altijd 1,5 meter afstand houden.
Schoonmaak
• Tot de zomervakantie zal er naast de normale schoonmaak twee uur per dag extra worden
schoongemaakt door CSU.
• Het schoonmaakbedrijf CSU volgt de richtlijnen van het RIVM.
Zieke leerlingen
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe (zie landelijke protocol). Dat
betekent dat een kind thuis blijft bij één of meerdere van de volgende klachten:
• Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Tijdelijk minder ruiken en proeven.
• Koorts (boven 38 graden).
Een kind mag pas weer naar school als het 24 uur geen klachten meer heeft. Als één of
meerdere gezinsleden koorts heeft, moet het hele gezin thuisblijven totdat alle gezinsleden 24
uur vrij van klachten zijn.
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•

•

Als er gesignaleerd wordt dat een kind op school één of meerdere van bovenstaande
klachten heeft, dan moet een kind direct door de ouders gehaald worden. Er mogen geen
uitzonderingen gemaakt worden. Als een kind koorts heeft, moeten ook de eventuele
broertjes/zusjes opgehaald worden.
Als er gesignaleerd wordt dat een broertje of zusje afwezig is wegens ziekte, dan volgen we
dezelfde stappen als hierboven beschreven.

Zieke collega’s
Als een leerkracht (verkoudheids)klachten heeft waardoor hij/zij (volgens de richtlijnen van het
RIVM) niet fysiek les mag geven, zal er “onderwijs op afstand” worden gegeven door deze
leerkracht. Als de leerkracht te ziek is om “onderwijs op afstand” te kunnen geven, zal er
geprobeerd worden om een invaller te regelen.
Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen
De oudergesprekken worden online gevoerd.
Afsluiting schooljaar groep 8
Hoewel er naar gestreefd wordt de cohorten zo veel mogelijk te handhaven, willen wij één
uitzondering maken, namelijk voor de kinderen van groep 8. Zij zijn op dit moment bezig de
musical in kleine groepjes te oefenen. Om echter een volledige musical neer te kunnen zetten
en een uitvoering te kunnen geven, is het nodig dat alle achtste groepers met elkaar kunnen
oefenen. Groep 8 mag daarom onder leiding van onze dramadocente met elkaar in de
bovenruimte oefenen.
GROEPSBEZETTING VANAF 8 JUNI
Maandag
Dinsdag
AOB
Jessie
Jessie
BOB
Marloes
Marloes/Annel
COB
Astrid
Astrid
DMB
Michelle
Michelle
EMB
Sylvia
Kevin
FMB
Kelly
Kelly
GBB
Caroline
Irene
HBB
Irene
Paul
IBB
Alex
Marijn
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Woensdag
Rosaly
Marloes
Astrid/Ilya
Mich/Linda
Kevin
Kelly
Caroline
Irene
Marijn
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Donderdag
Rosaly
Marloes
Ilya
Linda
Sylvia
Tess/Daan
Caroline
Irene
Marijn
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Vrijdag
Rosaly
Annelies
Ilya
Linda
Sylvia
Tess/Daan
Caroline
Paul
Marijn

