
 

 
 
 
 

Onderwijs in een internationale context met hart voor alle leerlingen en hun toekomst 
 

 

Protocol Covid19         4 september 2020  

 

De RIVM-richtlijnen zijn leidend op het JPT. Dat betekent:  

 

- Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden. Leerlingen houden 1,5 meter afstand van volwassenen. 

Deze afstand geldt ook voor volwassenen onderling.  

- We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden. Dit gebeurt in ieder geval 

bij binnenkomst in het lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek. 

- We schudden geen handen.  

- We hoesten en niezen in onze elleboog.  

-  We zitten niet aan ons gezicht.  

 

Covid-klachten en thuisblijfregels:  

Een leerling of personeelslid met (één van) de volgende klachten blijft thuis bij:  

- Neusverkoudheid. 

- Hoesten. 

- Moeilijk ademen /benauwdheid. 

- Koorts boven 38°C.  

- Plotseling verlies van reuk of smaak. 

 

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk 

ademen, benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele 

broers of zussen worden bij koorts en/of benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.  

 

Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk 

ademen, benauwdheid) gaat het personeelslid naar huis.  

 

Een leerling of personeelslid mag weer naar school na een negatieve coronatest of na 24 uur geen klachten. Een 

negatieve uitslag van de coronatest mailt u naar de teamassistente van uw kind. Zij zal dat in Magister noteren. 

Daarna kan uw kind weer naar school (mits er geen huisgenoten zijn die koorts of benauwdheidsklachten hebben of in 

afwachting zijn van de uitslag van een coronatest). 
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Een leerling of personeelslid blijft thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten 

heeft en mag weer naar school na een negatieve coronatest of na 24 uur geen klachten van deze persoon.  

 

Bij een positieve coronatest wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de teamleider van uw kind.  

 

 

Procedure ziekmelding 

Naast het ziekmelden via telefoon is het vanaf maandag 7 september 2020 ook mogelijk uw kind ziek te melden via de 

Magister-app. Deze manier heeft onze voorkeur en is alleen te gebruiken via het ouder-account in de Magister-app. 

We verzoeken u uitdrukkelijk om zorgvuldig om te gaan met uw inloggegevens en deze gegevens enkel voor u zelf te 

gebruiken.  

 

Aan deze manier van ziekmelden is een aantal voorwaarden verbonden:  

 

- Bij de opmerkingen voert u in wat de reden is van ziekmelden: thuis vanwege (milde) covid-klachten / thuis 

vanwege (milde) covid-klachten en in afwachting van test / ziek vanwege andere reden.  

- Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen.  

- Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag.  

- Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk.  

- Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag.  

- Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder een melding.  

- Ziekmeldingen zijn terug te zien onder Afwezigheid.  

- Ziekmeldingen kunnen zelf niet worden verwijderd, hiervoor kunt u contact opnemen met de teamassistente.  

 

 


