In het V.O. en dus ook op het HPC gaan de deuren weer open.

Het kabinetsbesluit van voor de zomervakantie betekent dat na de zomervakantie alle leerlingen op
alle dagen weer naar school gaan, met een grotendeels normaal rooster.
Protocol HPC
Dit protocol is gebaseerd op de volgende informatie bronnen: het Protocol CORONA VO (30 juni),
het servicedocument Ministerie OCW (14 juli), de brief van het ministerie van OCW betreffende het
ventileren van klaslokalen (12 augustus), het protocol volledig openen VO raad (14 augustus) en het
document ventilatie scholen van de VO en PO raad (15 augustus).
Dit document wordt na overleg met de medezeggenschapsraad via de website en mail
gecommuniceerd met ouders.

Docent
gedrag is
voorbeeld
gedrag!

In de startweek zal dit document en de consequenties daarvan tijdens de mentorlessen ook
doorgenomen worden met de leerlingen. Hiermee gaan we ervan uit dat leerlingen voldoende
geïnstrueerd zijn en dat we erop vertrouwen dat leerlingen zich aan de voorgeschreven
veiligheidsregels zullen houden.
Daar waar leerlingen zich niet aan de regels houden kan dit als uiterste consequentie leiden tot een
tijdelijke schorsing van de leerling. Hierover zal altijd contact opgenomen worden met de
ouder(s)/verzorger(s).
Uitgangspunt is dat onderwijs zoveel mogelijk weer ‘gewoon’ fysiek verzorgd zal kunnen worden.
Dit betekent dat docenten en leerlingen in principe weer gewoon op school komen.
Leerlingen komen de school binnen via de achteringang. Wij verzoeken ouders dan ook dringend om
de leerlingen bij de rotonde achter de school af te zetten en niet bij de hoofdingang! Docenten en
medewerkers gebruiken de hoofingang. Docenten en medewerkers kunnen de verschillende delen
van het schoolgebouw ook ‘buitenom’ bereiken.
Binnen school kan er alleen op een veilige manier onderwijs verzorgd worden als docenten en
leerlingen zich aan de hygiëne- en veiligheidsmaatregelen van het RIVM houden en deze strikt
naleven.
1. De 1.5 meter-regel tussen leerlingen vervalt. (ook voor leerlingen in het VO die 18 jaar of
ouder zijn). Tussen onderwijspersoneel en leerlingen, en tussen onderwijspersoneel
onderling blijft de 1,5 meter afstand wel gehandhaafd.
➢ Basisprincipe is dat de docenten in een lokaal aanwezig zijn en de leerlingen wisselen van
lokaal.
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➢ Van docenten wordt verwacht dat zij leerlingen op afstand instrueren. Daar waar de 1,5
meter bij individuele instructie niet gehandhaafd kan worden, is per lokaal een scherm
aanwezig dat tussen de leerling en docent geplaatst kan worden.
➢ De instructieruimte van de docent wordt afgezet met strepen op de grond. Leerlingen
blijven achter de streep in het lokaal, tenzij de docent anders aangeeft.
➢ Indien het waarborgen van de 1,5 meter afstand niet mogelijk blijkt
(bewegingsonderwijs, handvaardigheid, techniek etc.) kan in overleg van de 1,5 afstand
worden afgeweken. HPC veiligheidsvoorwaarde: er zijn beschermkappen aanwezig voor
de docent!
➢ Bij muziekonderwijs mag er niet gezongen worden tot het moment dat er richtlijnen zijn
voor repetities en optredens van koren!
➢ In de computerlokalen wordt software geïnstalleerd waardoor docenten vanachter de
docenten pc de digitale verrichtingen van de leerlingen kunnen volgen.

Pauze
➢ Er zijn duidelijk surveillance plekken voor docent en toezichthouder tijdens de pauzes
van leerlingen.
➢ Buiten is het pauzegebied voor leerlingen. Dit bestaat uit het schoolplein, het grasveld
voor de school en het ‘binnenplein’ voor de 1e en 2e klas leerlingen.
➢ Het ‘luik’ in de kantine wordt o.a. met plexiglas beveiligd waardoor er in de pauze wel
verkoop kan plaatsvinden. Direct na de aankoop vertrekt de leerling naar buiten.
Leerlingen volgen hierbij de aangegeven route.

Buitenterrein achter de school
Binnenterrein
Leerjaar 1+2
Aula

Gymzaal 19
bij slecht weer

Hal

Pauzegebied
Gazon voor de school

Hoofd/achter ingang

➢ Het ‘overblijfgebied’ buiten de pauze bestaat alleen uit de aula en studiecentra als
leerlingen daar willen werken. Dus niet op de gangen, in de hal of het bovenplein tijdens
tussenuren of lesuitval.
➢ Er zijn meerdere plekken waar docenten pauze kunnen houden. (personeelskamer
(inclusief terras), bovenplein, studiecentrum vmbo, kantine Mammoet (inclusief terras).
2. De hygiënemaatregelen. Naast de bekende RIVM regels zijn er de volgende aanvullingen:
➢ Desinfecteren van de handen bij binnenkomst school en het klaslokaal!
➢ Schoonmaakmiddelen in alle lokalen aanwezig.
➢ Docenten reinigen bij binnenkomst en vertrek, hun tafel en materialen die door
meerdere docenten gebruikt worden. (bv. toetsenborden of gereedschappen in
praktijklokalen)
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➢ 2x daags wordt er schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf (sanitair etc), daarnaast
vindt dagelijkse schoonmaak van de lokalen plaatst waarbij extra aandacht zal zijn voor
de beamer – TV schermen – computer, wat betreft knoppen en toetsenborden.
3. Veiligheid voor medewerkers en leerlingen.
➢ Bij verkoudheidsklachten, benauwdheid en/of koorts blijven we - of gaan we naar huis.
Dit geldt zowel voor medewerkers als voor leerlingen. (bij leerlingen geldt dit ook voor
eventuele broertjes of zusjes die op school zijn wanneer er koorts of
benauwdheidsklachten zijn). Op school zijn twee infrarood thermometers aanwezig die
door EHBO’ers of het management gebruikt kunnen worden.
➢ Leerlingen/ouders/medewerkers die onlangs op vakantie geweest zijn in een risicogebied
zijn niet welkom op school zolang ze nog in de quarantaine periode van 14 dagen zitten.
➢ Wanneer leerlingen zich ziek voelen, melden ze dit bij de receptie. De receptioniste
noteert de gegevens van de leerlingen (evt. broertjes/zusjes) en meldt de ziekmelding bij
de betreffende afdelingsleider. Afhankelijk van de klachten zal de afdelingsleider contact
opnemen met de ouders en broertjes/zusjes naar huis sturen.

➢

➢
➢

➢
➢

Personeel dat behoort tot de medische risicogroepen kan er voor kiezen niet deel te
nemen aan het onderwijs op locatie. Collega’s die in een medische risicogroep vallen, of
in een huishouden wonen met iemand uit een risicogroep, gaan in overleg met hun
leidinggevende langs de bedrijfsarts. Het advies van de bedrijfsarts (thuiswerken,
lesgeven vanuit huis, afgeschermd werken, etc.) is leidend.
Als HPC gaan we er dan vanuit dat de lessen digitaal volgens rooster vanuit uit huis aan
de leerlingen op school worden verzorgd.
Medewerkers die tijdens de pauzes in het gebouw moeten surveilleren kunnen gebruik
maken van beschermkappen.
SgOMB – HPC: Er zijn tot de kerstvakantie geen (meerdaagse) buitenschoolse
activiteiten. Afspraken voor daarna kunnen alleen gemaakt worden als hier geen
financiële risico’s gelopen worden. De invulling van de activiteitenweek in december zal
nader worden bekeken.
In school hangen posters met de belangrijkste voorzorgsmaatregelen.
Bezoekers dienen bij het betreden van de school een gezondheidsverklaring in te vullen
en deze af te geven bij de receptie.

4. Ventilatie in school
Het HPC gebouw is in fasen tussen 1969 en 2010 tot stand gekomen. Hierdoor zijn er
verschillende ventilatiesystemen in het gebouw aanwezig.
➢ Alle klaslokalen kunnen via ‘klapramen’ op een natuurlijke manier ventileren. Tijdens de
lessen staan deze ramen open. In de start schoolweek worden nog ‘klapramen’
aangebracht in de lokalen 96 – 98 en 99.
Om te controleren of de voldaan wordt aan de CO2 waarden zullen der dagelijks
metingen in de verschillende delen van het gebouw gehouden worden.
Openslaande ramen en of deuren naar buiten op de gangen staan onder schooltijd open.
➢ Het ventilatie systeem in de nieuwbouw van 2010 wordt volgens contract jaarlijks
onderhouden. Het gebouwbeheerssysteem is bij aanvang van het schooljaar zo
ingeregeld dat ze continue blijft draaien.
➢ De aanwezige airco’s zijn allemaal later in het gebouw aangebracht. De split-units aan de
muur hebben een vergelijkbare werking als de mobiele airco's, dus die mogen niet
gebruikt worden.
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➢ De sportlessen vinden in ieder geval tot de herfstvakantie buiten plaats. In deze periode
zullen de ventilatiesystemen in de gymzalen en sporthal de Mammoet (gemeente)
beoordeeld worden.

5. Onderwijsachterstand als gevolg van Corona
Direct na de zomervakantie zal er een begeleidingsprogramma opgezet worden voor
leerlingen die als gevolg van Corona, achterstand in hun leerproces hebben opgelopen. De
leerlingen worden geselecteerd op basis van extra afgenomen DIA toetsen (vergelijkbaar met
CITO), op basis van informatie uit het docententeam en eventueel uit gesprekken met
leerlingen en ouders. In de uitvoering van het begeleidingsprogramma wordt de hulp
ingeroepen van studenten van de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen), een particulier
bureau en docenten in deeltijdfunctie die een tijdelijke uitbreiding op hun aanstelling krijgen.
De bekostiging van dit begeleidingsprogramma vindt plaats op basis van de extra ontvangen
subsidie “zomerscholen”.
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