Coronaregels Buitencentrum School in Bos (Wilhelminaoord)
Inwerkingtreding 6 november 2021
1. Huidige situatie
Per 6 november 2021 hanteert de overheid aangescherpte coronamaatregelen. Dit betreft onder meer het houden van de
1,5 meter afstand, het thuiswerken, het tonen van het corona-toegangsbewijs en het dragen van een mondkapje in
openbare publieke ruimtes.
Er zijn geen wijzigingen voor basisscholen: het houden van schoolkampen kan gewoon voortgaan. Om deze kampen in
Buitencentrum School in Bos veilig te kunnen blijven organiseren, hanteren wij de volgende regels.
NB. School in Bos is geen openbare publieke ruimte, een mondkapje is dus niet verplicht.

2. De basisregels
•
We blijven thuis bij klachten en laten ons testen, ook als we gevaccineerd zijn.
•
We houden 1,5m afstand van andere volwassenen.
•
We geven elkaar geen hand.
•
We wassen vaak en goed onze handen.
•
We hoesten en niezen in onze elleboog.
•
We zorgen voor frisse lucht.
Waar nodig attenderen wij elkaar op deze regels.

3. Maatregelen vooraf voor de bezoekende school
•
•

•

Een SiB-medewerker heeft de week voorafgaande aan het kamp contact met de school over eventuele
bijzonderheden in de gezondheidssituatie van leerlingen en leerkrachten/begeleiders.
Een leerling/leerkracht/medewerker met de volgende (luchtweg) klachten/situaties blijft thuis:
o Neusverkoudheid.
o Hoesten.
o Moeilijk ademen/benauwdheid.
o Plotseling minder ruiken en proeven.
o Koorts boven 38 °C.
o Positieve Covid-19-test
De school is verantwoordelijk voor een adequate gezondheidscheck voordat de leerlingen de bus in stappen én
voor het persoonlijk welbevinden van de leerlingen tijdens het verblijf. Zij hebben contact met ouders als er iets
voorvalt betreffende de gezondheid van de leerlingen.

4. Aankomst op Buitencentrum School in Bos
•
•

Iedereen wast bij aankomst de handen met water en zeep (3 grote wasbakken in het Mammoethuis, 1 wasbak op
het achterplein).
Bij de aankomst wordt aandacht besteed aan onze Corona-regels.

5. Afspraken voor leerlingen en volwassen leerkrachten/begeleiders
Inrichting van de Logeervilla en het Mammoethuis
•
•
•
•
•
•

Volwassenen houden rechts aan in de gang en wanneer zij elkaar passeren.
Volwassenen houden 1,5m afstand.
Leerlingen en leerkrachten/begeleiders verblijven zoveel mogelijk in de buitenlucht en verplaatsen zich zo min
mogelijk vrij door het gebouw.
Leerkrachten/begeleiders hebben in principe een eigen kamer; wanneer er niet voldoende zijn in de villa dan zijn
extra kamers beschikbaar in het Mammoethuis.
Leerkrachten/begeleiders gebruiken voor overleg de ruimtes waar 1,5m afstand gehouden kan worden. Is dit niet
mogelijk in een ruimte, dan wordt een mondkapje gedragen.
Krijgt iemand Coronaverschijnselen tijdens het kamp op School in Bos, dan wordt deze persoon direct van de
groep geïsoleerd en getest. De school treedt in overleg met de SiB-contactpersoon voor het vervolg.

6. Afspraken voor medewerkers SiB, leveranciers en andere dienstverleners
•

We houden rechts aan in de gang en wanneer we elkaar passeren.

•
•
•
•
•

Volwassenen houden 1,5m afstand.
SiB-medewerkers verblijven zoveel mogelijk buiten de logeervilla als leerlingen en leerkrachten/begeleiders daar
aanwezig zijn.
SiB-medewerkers (en evt. leveranciers en andere dienstverleners) gebruiken voor overleg de ruimtes waar 1,5m
afstand gehouden kan worden. Is dit niet mogelijk in een ruimte, dan wordt een mondkapje gedragen.
Leveranciers en andere dienstverleners worden gewezen op het handen wassen. Zij krijgen de informatie over de
geldende SiB-coronaregels.
Een SiB-medewerker met Coronaverschijnselen blijft thuis en laat zich testen.

7. Hygiënemaatregelen
•
•
•
•
•
•

Iedereen wast de handen voor en na een activiteit (3 grote wasbakken in het Mammoethuis, 1 wasbak op het
achterplein).
Iedereen wast na toiletbezoek de handen direct met water en zeep.
Er is een eigen toilet voor SiB-medewerkers en een eigen toilet voor leerkrachten/begeleiders in de Logeervilla en
in het Mammoethuis.
Leerkrachten/begeleiders maken na toiletbezoek zelf de doorspoelknop en de deurknop schoon met spray en
doekje.
Elke dag reinigen schoonmakers de toiletten en vingertast-oppervlakten 1 x.
Lesmaterialen (potloden, zoekkaarten e.d.) worden schoongemaakt als deze meer dan 1 x per week worden
gebruikt.

8. Lessen en workshops
•
•
•

Volwassenen houden 1,5m afstand bij de lessen en workshops.
Lessen worden zo veel mogelijk in de buitenlucht gegeven.
Lessen worden eventueel aangepast als het aantal leerlingen of volwassenen te groot is voor de beschikbare
ruimte.

9. Noodgevallen en medische handelingen
•
•

De school is verantwoordelijk voor medicijngebruik en het toedienen ervan. In geval van een ongeluk of
noodsituatie werken school en SiB-medewerkers samen zoals afgesproken in het BHV- protocol.
Medische handelingen kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Heeft een
volwassene behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, dan wordt dit afgestemd met de SiBcontactpersoon.

10. Aanvullende opmerkingen
•
•

De school is verantwoordelijk voor het programma buiten het curriculum van School in Bos (inclusief het
avondprogramma).
Om de weerstand van leerlingen en leerkrachten/begeleiders hoog te houden wordt geadviseerd voldoende
rustmomenten te houden voor leerlingen (en leerkrachten/begeleiders). Goede (nacht)rust en gezond eten
helpen om gezond te blijven.

