Hygiëneprotocol
Grote Broer Kunsteducatie
Dit protocol is opgesteld door Grote Broer Kunsteducatie en is afgestemd met onze
workshopleiders. Het dient als handreiking voor de basisscholen en de workshopleiders van
Grote Broer Kunsteducatie. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten
rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden dient te worden tijdens het
geven van workshops op basisscholen. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding
van ervaringen uit de praktijk en is daarmee een levend document.

1.
2.
3.
4.

Alle leerlingen gaan volledig naar school.
Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.
Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
Workshopleiders houden 1,5 meter afstand van elkaar en van leerkrachten van de
school.
5. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
6. Alle materialen en attributen die Grote Broer meeneemt worden regelmatig
schoongemaakt.
7. Grote Broer maakt na elk dagproject of workshopdag alle materialen en attributen
schoon.
Grote Broer ontvangt graag vooraf het hygiëneprotocol van de basisschool om te voldoen
aan de regels die de school heeft opgesteld.
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Algemeen
1

UPDATE 22 september:
Algemene RIVM richtlijn
Veiligheidsrisico’s

Update verruimingen voor het basisonderwijs die gelden vanaf 22 september
2020.
De volgende regels zijn van toepassing:
1. Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te
houden.
2. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
3. Workshopleiders houden 1,5 meter afstand van elkaar en van leerkrachten van de
school.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT
aangeeft, is het extra van belang dat die worden nageleefd.
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Fysiek contact

• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag tenminste 20 sec.
• De workshopleider wast zijn/haar handen na iedere workshopronde.
• Workshopleiders houden 1,5 meter afstand van elkaar en van andere leerkrachten
van de school.
• Er worden geen handen geschud.
• Hoesten/niezen in de elleboog.
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Hygiëne
maatregelen

Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM
zoveel mogelijk worden nageleefd. Op iedere school en in ieder klaslokaal zijn:
• desinfecterende handgel,
• zeeppompje,
• papieren handdoekjes,
• oppervlakte sprays.
• Workshopleiders dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen tenzij
basisscholen dit eisen.
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Hygiëne regeling
materialen en attributen

• Contact met materiaal en gezamenlijk gebruik daarvan door leerlingen is
toegestaan. De workshopdocent gebruikt eigen materiaal en probeert contact met
materiaal van leerlingen te voorkomen.
• Alle materialen en attributen die Grote Broer meeneemt worden regelmatig
schoongemaakt.
• Leerkrachten die helpen tijdens de workshops en materialen of attributen aanraken
maken deze regelmatig schoon.
• Na elke workshopronde worden alle materialen en attributen schoongemaakt door
de workshopleider.
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Schoonmaak

Grote Broer maakt na elk dagproject of workshopdag alle materialen en attributen
schoon.
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Aanwezigheid van leerlingen op school en tijdens de workshops
1

Aanwezigheid van
leerlingen op school en
tijdens de workshops

• Het is de verantwoordelijkheid van de school om zoveel mogelijk ruimte tussen de
leerlingen en de workshopleiders te creëren tijdens de workshops.
• Grote Broer denkt graag mee om optimaal gebruik te maken van de ruimte waarin
de workshops plaatsvinden. Voor elke workshop ontvangt de school een draaiboek
met richtlijnen voor de inrichting van de workshopruimte.
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Consequenties voor
aanbod

Er geldt een gereduceerd workshopaanbod. Specifiek is de volgende maatregel van
kracht:
• Workshops waarbij de workshopleiders 100% fysiek contact moeten hebben met de
leerlingen (denk aan Free Running of Movie Fighting) kunnen niet worden gegeven.
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Ondersteuning door
ouders

Er wordt soms gevraagd om hulpouders tijdens projecten en workshops. Gezien de
omstandigheden is het nu niet mogelijk om hulpouders in te zetten. In overleg kunnen
we hier een andere oplossing voor bedenken.
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Contact ouders

Er is geen fysiek contact tussen workshopleiders en ouder(s)/ verzorger(s).

Gezondheid
1

Medisch handelen

• Wanneer een leerling medische hulp nodig heeft dient de eigen leerkracht de
leerling mee te nemen voor deze zorg.
• Wanneer er geen leerkracht aanwezig is tijdens een workshop, dan dient er een
noodnummer te zijn voor de workshopleider.
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Wegstuurbeleid

Wanneer er een leerling gedurende de workshop corona gerelateerde klachten
ontwikkelt, neemt de leerkracht deze leerling over van de workshopleider.
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Thuisblijf regels –
gezondheid leerlingen
en leerkrachten

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
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Thuisblijf regels –
gezondheid
workshopleiders

Grote Broer past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat
workshopleiders thuisblijven bij de volgende klachten:
• Verkoudheid.
• Niezen.
• Hoesten.
• Keelpijn.
• Moeilijk ademen.
• Koorts.
Wanneer een workshopleider klachten vertoont regelt Grote Broer een vervanger.
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