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School specifiek plan van aanpak
Briant College t.a.v. COVID-19
Met ingang van 25 september 2021 tot nadere orde zijn de landelijke rondom de coronamaatregelen verder
versoepelt. In dit plan van aanpak beschrijven wij de school specifieke zaken en is samen met de bovenschoolse
documenten van De Onderwijsspecialisten de landelijke documenten onlosmakelijk met elkaar verbonden:
•
Richtlijn Corona Speciaal Onderwijs (VSO), d.d. 25 september 2021 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap.
•
Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen, Rijksoverheid.
•
Servicedocument voorgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs coronavirus, d.d. 21 september 2021.
Alle bovengenoemde documenten vormen tezamen het protocol bij openstelling van onze school en zijn afgestemd
met College van Bestuur De Onderwijsspecialisten en de MR Briant College.
Alle genoemde documenten zijn groeidocumenten en kunnen door situatie gebonden redenen aangepast worden of
op onderdelen af te wijken. Dit school specifieke plan vervangt onze eerdere plannen van aanpak: versies 1.0 t/m 1.4.

•
•
•
•

De uitgangspunten voor de openstelling Briant College

Fysiek onderwijs is het beste voor alle leerlingen.
De openstelling van het voortgezet speciaal onderwijs moet volgens het OMT verantwoord worden geacht.
De risico’s voor alle betrokkenen worden zo beheersbaar mogelijk gemaakt.
De continuïteit van onderwijs wordt zoveel mogelijk gewaarborgd.

De Covid-19 regels op hoofdlijnen blijven onverminderd van kracht!

Briant College hanteert de RIVM-richtlijn: lci.rivm.nl/richtlijnen/ covid-19.
•
De verplichting voor het dragen van een mond-/neusmasker is met ingang van 25 september 2021 in- en rond
de school vervallen. Wel geldt de mondkapplicht nog in het OV en in de taxi’s!
•
De afstandsregel 1,5 meter is gewijzigd in “geef elkaar ruimte”, waarbij de 1,5 meter een veilige afstand blijft.
•
De hygiënemaatregelen blijven onverminderd van kracht.
•
Voor Gezondheid, thuisquarantaine en testen: zie hoofdstuk IV van de Richtlijn Voorgezet Speciaal Onderwijs.
•
Briant College meldt zich bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen met
COVID-19 als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd.
•
Briant College zoekt contact met de GGD om vooraf afstemming te zoeken over noodzakelijke informatie voor
BCO, groepsvorming, contactpersonen (team onderwijs en jeugd, preventiemedewerker van de school) en
snelle communicatie.
•
Briant College bereidt zich voor op evt. afwezigheid van docenten en leerlingen i.v.m. quarantaines en/of
besmetting op school, aan de hand van protocollen en school-eigen afspraken. Hierbij staan zowel het
tegengaan van verspreiding van het virus, als continuering van onderwijs centraal.
•
Briant College past een gezondheidscheck toe bij externen als zij een afspraak binnen de school hebben.
Verder blijft onverminderd van kracht dat:
•
De medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers die aanwezig zijn in of bij de school volledig klachtenvrij zijn.
•
Men thuis blijft bij klachten:
Die passen bij het coronavirus COVID-19 neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
plotseling verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten, verhoging of koorts).
De quarantaine maatregelen in acht genomen worden conform (hoofdstuk IV Gezondheid, richtlijn
Voorgezet Speciaal onderwijs (VSO).
•
In het geval van chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts kan een leerling/medewerker naar school.
•
Onze werknemers zijn niet gehouden aan het onmogelijke, er kunnen goede redenen zijn om op onderdelen af
te wijken van dit protocol.
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Het school specifieke gedeelte
Landelijke documenten die onlosmakkelijk verbonden zijn met dit school specifieke plan
van aanpak
•
•

Servicedocument voor schoolbesturen funderend onderwijs coronavirus COVID-19, d.d. 21 september
2021
Richtlijn Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), d.d. 25 september 2021

Huisvesting en capaciteit
Locatie

Briant College, Bethaniënstraat 250 te Arnhem.

Locatie & onderwijstijd

Iedere leerling volgt weer volledig onderwijs

Groepsgrootte

•
•

Beschikbaarheid personeel

Er is geen algemene norm voor de maximale groepsgrootte. De
groepsgrootte wordt bepaald door de inzetbaarheid van ons personeel.
Er wordt niet meer gewerkt met vaste samenstellingen van leerlingen.

Afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen. Indien er geen
vervanging is, bestaat de kans dat we voor een deel weer over moeten gaan
tot digitaal onderwijs.

In- en rond het schoolgebouw
Parkeren
Fysiek contact

Pauzebeleid

De auto’s van medewerkers kunnen geparkeerd worden voor de school. Indien
de parkeerplaats vol is kan de auto in de wijk geplaatst worden.
•
Er worden geen handen geschud.
•
Plicht mond-/neusmasker is in- en rondom de school vervallen. Wel
blijft het mondkapje verplicht in het OV en in de taxi’s.
•
De 1,5 meter afstandsregel vervalt en wordt vervangen door ‘geef
elkaar de ruimte’ waarbij de 1,5 meter een veilige afstand blijft.
•
De hygiënemaatregelen worden door iedereen strikt nageleefd en
blijven ongewijzigd.
•
Pauzes vinden plaats op de voor de school gebruikelijke wijze,
met inachtneming van de 1,5 meter afstand als dit door iemand
gewenst is.
•
Er is toezicht en begeleiding op de gang, tijdens de pauzes en
lunchmomenten. Hierbij wordt rekening gehouden met de wet- en
regelgeving omtrent pauzetijden van onderwijspersoneel.
•
Roken is en blijft niet toegestaan op het schoolplein.

Lesaanbod, stages en noodopvang
Onderwijs op afstand

•

Wanneer Briant College tijdelijk moet sluiten vanwege quarantaine of
organisatorische redenen, dan kan er uitgeweken worden naar digitaal
onderwijs.
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Lesaanbod, stages en noodopvang
Vervolg onderwijs op
afstand

Materialen

Voor leerlingen met COVID-19-gerelateerde klachten en voor leerlingen
uit risicogroepen of met gezinsleden uit risicogroepen wordt in overleg
met de mentor gekeken wat de beste oplossing is. De ervaringen van
de afgelopen weken en maanden met afstandsonderwijs zullen helpen
om ook het onderwijs aan die leerlingen te kunnen verzorgen.
•
Voor leerlingen die onderwijs op afstand aangeboden krijgen, geldt dat
zij verplicht zijn dit te volgen.
De docent zorgt ervoor dat hij voldoende materiaal in zijn lokaal heeft liggen
(pennen, schriften etc). Voorkeur blijft dat de leerlingen zijn/haar eigen
materialen meeneemt.
•

Stages

Bepaalde onderwijsactiviteiten, zoals maatschappelijke en beroepsoriënterende stages, lob-activiteiten, leerwerkplekken en excursies vinden
vanzelfsprekend (deels) buiten het schoolgebouw plaats en vallen ook volledig
onder de wettelijke criteria voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs.
Datzelfde geldt voor de regionale samenwerking met het beroepsonderwijs.
Ook voor ‘hybride’ vormen van onderwijs (pro, vmbo, vso), die deels op school
en deels in een bedrijf of instelling worden gevolgd, geldt dat deze voor een
(vaak substantieel) deel buiten de school worden (en dus mógen worden)
gevolgd. Deze onderdelen van het onderwijsprogramma kunnen worden
georganiseerd en gevolgd, uiteraard met inachtneming van de geldende RIVMvoorschriften voor de desbetreffende locatie.

Achterstand

De mentor/vakdocenten blijven de leerachterstand monitoren. In
samenspraak met de Commissie voor de Begeleiding en de examencommissie.
Indien nodig wordt hierop actie ondernomen.
Voor het vaststellen van het PTA geldt ook dit jaar de uiterlijke aanlevertermijn
van 1 oktober. Tot die tijd kunnen scholen de bestaande PTA’s bijstellen als de
situatie daar aanleiding toe geeft. Scholen kunnen bijvoorbeeld meerjarige
PTA’s aanpassen, maar ook meer ruimte voor de afronding van het
schoolexamen creëren door kritisch naar de omvang van het PTA te kijken en
eventuele overbodige herhaling er uit te halen. Daarnaast kan bij een
bijstelling rekening worden gehouden met eventueel opgelopen
achterstanden.

Programma van Toetsing en
Afsluiting (PTA)

Noodopvang

Noodopvang is vervallen, maar kan bij sluiting van de school weer opgestart
worden.

Thuisquarantaine
Thuis quarantaine na een
verblijf in het buitenland
leerlingen / personeel

Zie hoofdstuk IV, Richtlijn Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Aanwezigheid van externe
Oudergesprekken,
ouderavonden en overige
bijeenkomsten met externe

De basismaatregelen van gezondheid (de gezondheidscheck) en de
hygiënemaatregelen blijven van kracht.

Briant College| vervolg School specifiek plan van aanpak openstelling Briant College

Datum
01 oktober 2021
Pagina
4 van 5
Versie
1.5 (definitief)

Bron- en contactonderzoek GGD
We werken mee met het
bron-/contactonderzoek
GGD

Met deze versoepelingen lopen we als school ook meer risico dat er een
besmetting binnen de school kan plaatsvinden en dat de GGD een bron- en
contactonderzoek (BCO) moet gaan uitvoeren. Het doel van een BCO is om zo
veel mogelijk te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt.
De GGD voert een bron- en contactonderzoek uit als iemand op onze school
positief is getest. Dit doen zij om de contacten en de eventuele bron van de
besmetting op te sporen. Via de GGD krijgen wij de naam door van de
positief geteste persoon. Als school zijn wij verplicht om onze medewerking
hieraan te verlenen in het kader van de Volksgezondheid. Daarom geven wij
de volgende informatie aan de GGD:
•
De roosters van de positief geteste persoon en de presentie/absentielijst. Met wie de positief geteste persoon mogelijk in contact
is geweest.
•
De namen en contactgegevens van deze contacten van de positief
geteste persoon.
Op basis van de gedeelde gegevens kan de GGD vervolgens de verschillende
contacten van de besmette persoon benaderen en adviseren over testen en
eventueel quarantaine. Vervolgens worden de verstrekte gegevens weer
door de GGD verwijderd. Vanuit het oogpunt van de publieke gezondheid
werken wij als school mee met de GGD. Heeft u bezwaar tegen het delen van
de contactgegevens van uw zoon/dochter/pupil? Dan kunt u een mail sturen
aan: info@briantcollege.nl.
Voor specifieke informatie over het delen van gegevens aan de GGD verwijs ik
u naar onze Handreiking gegevensuitwisseling GGD COVID-19, d.d.21 april
2021. Deze vindt u op onze website onder het kopje ‘Actueel, Informatie
rondom Covid-19’.
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