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Hygiënemaatregelen 
Op CBS de Kamperschouw volgen wij de richtlijnen van RIVM en GGD.  
De handen worden regelmatig gewassen. Er is een handwasinstructie gegeven. 
Hoesten en niezen in binnenkant van de elleboog. Daarover is ook instructie gegeven.  
Er worden geen handen gegeven. Leerlingen niet hand in hand. Fysiek contact wordt beperkt. 
Er wordt gebruik gemaakt van papieren handdoekjes of tissues.  
In elke klas hangt een GGD-poster met maatregelen.  
Waar nodig wordt extra schoonmaak ingesteld.   
Bij symptomen leerling 
Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 
Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. 
Bij hoesten en niezen op school, meldt de leerkracht dit bij ouders:  het kind wordt door ouders van 
school opgehaald.   
Bij symptomen medewerker 
Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. 
Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. 
Naar huis sturen van klassen 
Als een medewerker af wordt gemeld, gaat het vervangingsprotocol in werking. Dat betekent dat 
als er geen invaller is, klassen naar huis worden gestuurd. De stap opsplitsen wordt niet toegepast. 
Ouders worden zo snel mogelijk ingelicht.  
Sluiten school 
Wij proberen de school open te houden. Adviseert GGD, RIVM - of een andere 
gezondheidsorganisatie met gezag zoals het bestuur of (landelijke) overheid - dat wij de school 
sluiten, dan geven wij daar gehoor aan. 
In het geval van het sluiten van de school, kunnen de groepen 6 tot en met 8 in ieder geval thuis 
lessen volgen op hun Snappetaccount.  
Excursies en activiteiten 
Alle activiteiten en excursies waarbij meerdere scholen of partijen aanwezig zijn, worden geschrapt. 
Activiteiten met de klas als paasviering e.d. gaan door.  
De plusklas is tot de meivakantie geschrapt.  
Communicaties 
Ouders worden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen rondom covid19 en de school. Er 
wordt wel een gepaste hoeveelheid gecommuniceerd om duidelijkheid naar ouders te waarborgen. 
(geen overdaad aan informatie) 
Duur protocol  
Het protocol gaat per 13-3-2020 in werking tot nader order.  

 


