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Inleiding
In de zomervakantie hebben veel medewerkers en leerlingen zich kunnen laten vaccineren. Echter is de
coronapandemie nog niet onder controle en heeft het kabinet nog niet alle maatregelen voor het
onderwijs afgeschaft. De belangrijkste maatregelen blijven:
•
•
•

Blijf thuis bij klachten, ook als je gevaccineerd bent.
Heb je klachten, laat je zo snel mogelijk testen in een GGD-teststraat.
Was vaak en goed je handen.

Voor het onderwijs in het bijzonder geldt:
•
•
•

Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje in de gang.
Leerlingen houden 1,5 meter afstand van docenten en andere medewerkers.
Wanneer je nog niet volledig gevaccineerd bent word je gevraagd twee keer per week een
zelftest te doen. De zelftests krijg je gratis en zijn op te halen bij de receptie.

Wat is er veranderd ten opzichte van de laatste versie van het coronaprotocol?
•

Wanneer je volledig gevaccineerd bent hoef je niet meer in quarantaine als je op school in
contact bent geweest met een besmet persoon.

De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers blijft vooropstaan en we volgen op locatie het
protocol van de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs.
We verwachten van ouders en leerlingen dat ze zich blijvend goed informeren over de situatie. Allereerst
door de maatregelen thuis samen van begin tot eind goed door te nemen en goed voorbereid naar school
te gaan. Bekijk hiertoe elke dag uw e-mail! Leerlingen die zich niet aan de richtlijnen houden en anderen
in gevaar brengen kunnen uitgesloten worden van de lessen.
Aangezien de landelijke coronamaatregelen en -richtlijnen regelmatig veranderen kan het zijn dat dit
protocol binnenkort weer moet worden aangepast. Ook als op school blijkt dat afspraken niet werken
passen we deze aan. We informeren daar dan weer tijdig over. Op de website van het MML is altijd de
meest recente versie van het protocol te vinden.

Wijzigingen protocol ten opzichte van de vorige versie d.d. 2-3-2021
-Alleen medewerkers en leerlingen die nog niet dubbel gevaccineerd zijn wordt gevraagd twee keer per week
een zelftest af te nemen.
-Wanneer er iemand op school is geweest die met corona is besmet testen we niet meer risicogericht. Een
zelftest afnemen in zo’n geval kan natuurlijk altijd maar dit wordt niet meer gevraagd vanuit school.
-Volledig gevaccineerde medewerkers en leerlingen hoeven niet meer in quarantaine als ze in contact zijn
geweest met een besmet persoon. Als een medewerker of leerling klachten krijgt gaat hij/zij wel in quarantaine
en maakt een testafspraak bij de GGD.
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Algemene afspraken
De RIVM-richtlijnen en het coronaprotocol van de VO-raad zijn leidend. Dat betekent:
•

Tussen leerlingen hoeft geen afstand te worden gehouden maar wel tussen leerlingen en
docenten en tussen leerlingen en onderwijsondersteunend personeel. Personeel houdt onderling
anderhalve meter afstand. Ook bezoekers van de school dienen anderhalve meter afstand te
bewaren.

•

We schudden geen handen.

•

We hoesten en niezen in onze elleboog.

•

We zitten niet aan ons gezicht.

•

We wassen of desinfecteren onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 20 seconden
volgens de richtlijnen van het RIVM. Wanneer i.i.g.: bij binnenkomst lokaal, voor de pauze, na de
pauze en na toiletbezoek. We gebruiken hiervoor water en zeep of desinfecterende gel.

•

Het is niet toegestaan in grote groepen te zingen of te schreeuwen op school.

Instructie handen wassen volgens de richtlijn van het RIVM
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Klachten en ziekte
Conform de richtlijnen van het RIVM:
•

Iedereen met koorts vanaf 38°C blijft thuis.

•

Iedereen met de volgende symptomen blijft thuis: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of
smaak, overmatige hoofdpijn, vermoeidheid, algehele pijnklachten, oogpijn, spierpijn,
duizeligheid, prikkelbaarheid/verwardheid, buikpijn, afvallen/verlies van eetlust, diarree,
overgeven, misselijkheid, oogontsteking en verschillende huidafwijkingen.

•

Als iemand in het huishouden van het personeelslid of leerling klachten heeft en/of in afwachting
is van de uitslag van een coronatest, maar geen koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten
heeft, dan kan de leerling/medewerker zonder coronagerelateerde klachten gewoon naar school.

•

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten
en/of moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak) gaat de leerling naar
huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Meldt de leerling zich af met koorts en/of
benauwdheidsklachten, dan worden ook eventuele broers of zussen hierover geïnformeerd en
naar huis gestuurd.

•

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit
geldt ook voor leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren. Hierover beslissen de
ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Ouders melden het bij de deelschoolleider als ze
hun kind om deze redenen thuis wensen te houden. Bij langdurig thuisblijven van de leerling
treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking. De docent geeft niet op
hetzelfde moment afstandsonderwijs en fysiek onderwijs.

•

Van leerlingen/personeelsleden met klachten verlangt de school dat zij zich laten testen op
corona door de GGD conform het landelijk testbeleid, door zo snel mogelijk een afspraak te
maken via 0800-1202 of www.coronatest.nl.

Omgaan met een testuitslag
-

Is de leerling/medewerker negatief getest op corona?
Dan kan de leerling/medewerker weer naar de schoollocatie komen, net als vroeger bij milde
klachten. Wellicht leidt dat tot enig onbegrip bij de collega’s/klasgenoten, maar formeel is een
negatieve uitslag geen belemmering voor terugkeer naar de leer-/werkplek, tenzij je ziek bent
(maar geen corona dus). Indien de klachten aanhouden, kan de leerling/medewerker zich voor de
zekerheid nogmaals laten testen. Indien het personeelslid / de leerling opnieuw klachten krijgt,
dan blijft diegene thuis en wordt geadviseerd dat diegene zich opnieuw laat testen.
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Is de leerling/medewerker positief getest op corona?
Dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/COVID-19bco.
De GGD neemt contact op met de besmette leerling/medewerker, bevraagd hem of haar grondig over zijn
contacten en bepaalt wie er als nauw contact wordt aangemerkt. De besmette persoon wordt vervolgens
gevraagd om zelf direct contact met de nauwe contacten op te nemen. Gezien het aantal
coronameldingen en de capaciteit bij de GGD is het soms niet mogelijk dat de GGD-medewerker contact
opneemt met de nauwe contacten van de positief geteste person.
Ook vraagt de GGD-medewerker aan de positief geteste person om zelf de directie van de school op de
hoogte te brengen als hij/zij in de besmettelijke periode op school is geweest.

Is er 1,5m afstand in acht genomen? Dan is er geen reden voor de GGD om betrokkenen met
wie de coronapatiënt in contact is geweest als nauw contact aan te merken.

Is 1,5m afstand niet in acht genomen? Dan volgen twee opties.
1. Betreft het een besmette medewerker? Dan gelden 10 dagen quarantaine voor contacten die
langer dan 15 minuten duurden of omstandigheden met een hoog risico van minder dan
15 minuten (bv hoesten in het gezicht, zoenen). Volledig gevaccineerde medewerkers hoeven
niet in quarantaine te gaan.
2. Betreft het een besmette leerling? (Leerlingen hoeven immers geen 1,5m afstand te bewaren).
Dan bepaalt de GGD aan de hand van de intensiteit en frequentie van het contact in de klas
welke klasgenoten wel en niet in quarantaine hoeven. Bv: beste vrienden wel, overige
klasgenoten niet. Bovendien hoeven volledig gevaccineerde leerlingen niet in quarantaine.

Thuisblijven in geval van besmetting of quarantaine
Een leerling/medewerker die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start
van de symptomen en uitzieken (isolatie). De medewerker/leerling mag pas weer naar school als hij/zij na
deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie ook https://lci.rivm.nl/leefregels.

Als iemand in het huishouden van de medewerker/leerling positief getest is voor COVID-19, moet hij/zij
10 dagen thuisblijven (quarantaine) (omdat de gezinsleden tot en met 10 dagen na het laatste contact
met deze persoon nog ziek kunnen worden). De medewerker/leerling kan weer naar school als iedereen
in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. Sinds1 december jl. kan diegene die geen klachten heeft zich
laten testen tijdens de quarantaineperiode. Dit is mogelijk vanaf de vijfde dag nadat die persoon in
contact is gekomen met een besmet persoon. Wanneer de medewerker of leerling volledig gevaccineerd
dis hoeft hij/zij niet in quarantaine te gaan.
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Een personeelslid/leerling die positief getest is op COVID-19 maar geen klachten heeft moet vijf dagen
vanaf de testafname thuisblijven in isolatie, omdat dit besmettelijk kan zijn voor anderen.

Ook huisgenoten moeten, tenzij volledig gevaccineerd, thuisblijven, omdat zij misschien besmet zijn
geraakt en op deze wijze voorkomen dat zij anderen besmetten. De isolatie eindigt als er 5 dagen na de
testafname geen klachten zijn die passen bij COVID-19. De GGD bespreekt met de geteste wanneer dit
het geval is. Als zich binnen 5 dagen na testafname klachten ontwikkelen bij het personeelslid/leerling,
dan blijft de thuisisolatie in stand. Ook huisgenoten, tenzij volledig gevaccineerd, moeten dan thuis in
quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact met het personeelslid/leerling.

Een personeelslid/leerling blijft vanaf het moment dat hij/zijklachten heeft thuis en wordt geadviseerd om
zich te laten testen. Diens huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen. Heeft het personeelslid/leerling
ook last van koorts of benauwdheid, dan moeten de huisgenoten eveneens thuisblijven. Ook als zij zelf
geen klachten hebben. Huisgenoten die werkzaam zijn in de vitale sector of een cruciaal beroep hebben
blijven ook thuis. Voor deze mensen kan een uitzondering worden gemaakt als zij geen klachten hebben.
Dat kan alleen na overleg met de werkgever, of bedrijfsarts en de GGD.

Quarantaine: ouders die met hun kinderen naar een land reizen dat een zeerhoogrisicogebied is
vanwege corona, of een land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of
rood, worden dringend geadviseerd bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook voor
volledig gevaccineerde mensen of mensen met een herstelbewijs. Sinds 1 december is er de
mogelijkheid om op de 5e dag een test te doen, waarna bij een negatieve uitslag de quarantaineperiode
afgebroken kan worden. Het in quarantaine gaan zal niet leiden tot een verzuimmelding van de leerling bij
de Inspectie. Scholen zullen, in overleg met de ouders, naar de mogelijkheden kijken voor
afstandsonderwijs gedurende de quarantaineperiode. Voor personeel geldt dat ook zij 10 dagen in
quarantaine moeten indien zij terugkomen uit een oranje of rood gebied, met voor hen ook de
mogelijkheid om op de 5e dag te testen om er eerder uit te kunnen.

Preventief testen
Het Metis heeft van de overheid zelftesten gekregen om uit te delen onder personeel en leerlingen.
Voor iedereen zijn er twee testen per week beschikbaar. De zelftests kunnen worden opgehaald bij de
receptie en bij de balies op de leerpleinen. Het dringende verzoek aan leerlingen en personeel dat nog
niet volledig gevaccineerd is om twee keer per week de zelftest te doen volgens de richtlijnen op de
verpakking. Hoe meer mensen de zelftests doen, hoe beter coronabesmettingen op tijd opgespoord
kunnen worden en zo corona-uitbraken op school kunnen voorkomen. Een negatieve testuitslag heeft
geen gevolgen voor de regels op school. Een negatief personeelslid blijft afstand houden tot leerlingen
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en vice versa en collega’s blijven onderling afstand houden. Na een positieve zelftest dient een afspraak
te worden gemaakt bij de GGD-teststraat voor een PCR-test zodat de besmetting met zekerheid kan
worden vastgesteld en de GGD het bron- en contactonderzoek kan starten.

Werken en leren op afstand
-

Als je op afstand, dus online les hebt volgens het rooster, dan zorg je dat je bij aanvang van het
lesuur in het juiste team op MS Teams inlogt met je camera aan.

-

De docent verzorgt de absentenregistratie, dus zorg dat je op tijd in de online les bent.

-

Bij start van de les geeft de docent een korte instructie. Het is allerminst de bedoeling dat de
thuisblijvers les na les aan het scherm gebonden zijn. De camera blijft aan.

-

Vragen aan de docent kun je niet direct stellen, maar via een e-mail (niet via de chat!). Onderling
weten leerlingen elkaar vaak ook te vinden voor antwoorden.

Leerlingen die gedwongen thuis zitten in verband met quarantaine melden zich (via een ouder/verzorger)
‘ziek’ via mml.verzuimmeldingen@msa.nl en sluiten aan bij de online lessen. In de examenklassen (die
hun volledige rooster op school draaien) regelen de thuisblijvers een buddy: een klasgenoot die de
instructie van de docent live-streamt en contact heeft met de thuisblijver over afspraken huiswerk.
Wanneer docenten thuis moeten blijven, wordt de klas zo mogelijk in een van de Teams Room-lokalen
ingeroosterd. Via de techniek van Teams Room is de docent via het digibord in de klas aanwezig.
Iedereen kan elkaar zien en horen. We zetten onze alumni en stagiaires in om de les in het lokaal te
begeleiden.

Algemene afspraken in het schoolgebouw
•

De school is open tenzij dit organisatorisch door een veelvoud coronabesmettingen of quarantaine niet mogelijk is of als het GGD adviseert vanwege het verspreidingsrisico de school
te sluiten.

•

Bij binnenkomst wassen/desinfecteert iedereen zijn handen volgens de richtlijnen. Bij de
ingangen staan desinfectiezuilen, in de lokalen zijn pompjes desinfectiegel aanwezig.

•

Het personeel houdt onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en tot de leerlingen.

•

Volg de instructies op van docenten en ondersteunend personeel. Zij helpen de medewerkers en
leerlingen voldoende afstand te houden en zorgen dat de maatregelen duidelijk worden
gecommuniceerd.

•

Bij te laat komen gelden de reguliere afspraken volgens het geldende verzuim- en
afwezigheidsprotocol.

8

•

Het dragen van mondkapjes tijdens de leswissel is verplicht. Ook als er door het lokaal gelopen
wordt, zijn de mondkapjes verplicht. De schooldirectie heeft hiertoe besloten na overleg met de
verschillende geledingen en met instemming van de medezeggenschapsraad. Vanaf 1 december
is hier de landelijke verplichting tot het dragen van mondkapjes bovenop gekomen. Vanaf die
datum stelt de school sancties tot het overtreden van de regel. De verplichting geldt alleen tijdens
de verplaatsingen in de gangen en tijdens de pauzes wanneer die binnengehouden worden.
Tijdens de praktijklessen is er een dringend advies om mondkapjes te dragen of tenminste op
momenten van verplaatsingen mondkapjes te dragen.
Voor mensen die een mondkapje dragen gelden uiteraard dezelfde regels als voor de mensen
die dat niet doen. Alternatieven zoals face shields, sjaals en bandana’s zijn niet toegestaan.

•

Op de locatie Mauritskade 58 geldt eenrichtingsverkeer op de eerste etage in het gangetje tussen
de oud- en de nieuwbouw (bij systeembeer). Het eenrichtingsverkeer is duidelijk aangegeven en
geldt alleen voor leerlingen. Het gaat erom dat medewerkers veilig door de smalle gang kunnen
bewegen. Ook als de gang leeg lijkt geldt het eenrichtingsverkeer, want er kan elk moment toch
een medewerker de gang in lopen.

•

De leerpleinen in de oudbouw van de Mauritskade zijn geen pauzeruimte meer. Leerlingen wordt
verzocht om in de pauzes in de kantine te gaan zitten of naar buiten te gaan. De patio is ook een
prima plek om te verblijven, evenals het schoolplein, de skatebaan en het park (niet de
kinderspeeltuinen, niet de parkeerplaats).

Hygiëne in het schoolgebouw
•

Het Metis laat de toiletten vaker per dag schoonmaken. Ook worden contactpunten zoals deuren
en kranen extra gereinigd. Vuilnisbakken worden vaker geleegd.

•

De ventilatiesystemen in de schoolgebouwen van het MML voldoen aan de vereisten die het
RIVM stelt en staan onder controle. De ramen staan zoveel mogelijk open om de lucht in het
gebouw zoveel mogelijk te verversen, maar ook bij gesloten ramen is de ventilatie voldoende.
Houd hier rekening mee door je warm genoeg te kleden! Bij tocht worden deuren gesloten, de
GGD stelt dat luchtstromen voorkomen moeten worden.

•

Deuren staan zo veel mogelijk open zodat we deze zo min mogelijk hoeven aan te raken.
Probeer zo weinig mogelijk contact te maken met bijvoorbeeld leuningen.

•

De kantine is open. Let op de inachtneming van de anderhalvemeter van docenten en
onderwijsondersteunend personeel tijdens het wachten op je beurt!

Activiteiten
•

Scholen dienen zich te concentreren op het onderwijs aan de leerlingen. Alle andere activiteiten,
zoals vergaderingen, studiedagen, oudergesprekken, open dagen en vieringen, worden niet
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georganiseerd en, als het wel noodzakelijk is, digitaal. In gevallen dat deze activiteiten toch op
school plaatsvinden, dan wordt vanzelfsprekend de anderhalvemeter gefaciliteerd. Bij bezoekers
wordt benadrukt zich ook aan de coronaregels te houden.

In de leslokalen
•

Leerlingen gaan bij aankomst ’s morgens en na de pauzes direct het lokaal in en blijven dus niet
meer op de gang wachten tot de docent er is.

•

De werkplekken staan op minimaal anderhalve meter afstand van de docentenwerkplek. De
docentenwerkplek is voorzien van een perspex scherm waar de leerlingen achter dienen te
blijven.

•

In elk lokaal liggen bij de ingang papieren doeken, desinfecterende gel en oppervlaktesprays
(bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel)).

•

Leerlingen, docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen
werkplekken (tafels)af met schoonmaakmiddel (geen desinfectiemiddel) en herhalen dit bij het
verlaten van het lokaal. Leermiddelen dienen bij gebruik van meerdere leerlingen of docenten
met regelmaat schoongemaakt te worden. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in
praktijklokalen (bijvoorbeeld de lokalen van het technasium en de Coderclass).

•

Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en docenten hun handen met de desinfecterende
gel of spray. Docenten instrueren leerlingen hierover.

•

De docent deelt zo min mogelijk spullen uit en loopt zo min mogelijk rond.

•

Ook leerlingen lopen zo min mogelijk rond.

•

Bij LO zijn mondkapjes niet verplicht. We laten het vak zoveel mogelijk buiten plaatsvinden met
anderhalve meter afstand tussen leerlingen. Kleedkamers en douches van de gymzaal mogen
gebruikt worden.

•

Het zingen in groepsverband wordt dringend afgeraden.

•

De docent zorgt dat de les vijf minuten voor het einde van het lesuur is afgerond.

•

De docent vertrekt vijf minuten eerder dan de leerlingen. De klas vertrekt bij einde lesuur en laat
de deur open voor ventilatie.

•

Na de laatste les draagt de docent er samen met de leerlingen voor dat tafels en stoelen zijn
schoongemaakt en op bepaalde dagen de stoelen op de tafels zijn gezet.

Vervoer
•

Leerlingen binnen een straal van 8 kilometer van de school wordt uitdrukkelijk verzocht om geen
gebruik te maken van het OV en dus op de fiets of lopend te komen dan wel zich te laten brengen
en halen.
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•

Leerlingen buiten een straal van 8 kilometer van de school worden ook opgeroepen om zoveel
mogelijk van de fiets of het halen/brengen door een ouder/verzorger gebruik te maken.

Ouders
•

Oudergesprekken vinden online of telefonisch plaats. Mocht het echt noodzakelijk zijn op school
af te spreken, dan wordt er vooraf een gezondheidscheck gedaan, dragen de ouder en het
onderwijspersoneel een mondneusmasker tijdens de afspraak en houden ze anderhalve meter
afstand. Uiteraard ook met inachtneming van alle andere hygiënevoorschriften.

•

Ouders/verzorgers mogen de school alleen op afspraak betreden en alleen onder bovenstaande
voorschriften.

Zorg
•

Zorgverlening in de school, door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp gaat door op school en
digitaal.
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