Corona-protocol NDCE
Als NDCE-team werken we volgens een protocol om de veiligheid van
kinderen, leerkrachten en onszelf te waarborgen. Dat lukt alleen als
we daar samen verantwoordelijkheid voor nemen. Dit zijn de regels:

1. Bij een les in de schoolomgeving, start de les in
de klas (ca. 15 min), waarna de leerlingen in groepjes van 3 á 4 kinderen
worden verdeeld en buiten
aan de slag gaan. Er is
geen plenaire afsluiting in
de klas.
2. Op dit moment is het
nog niet duidelijk of het in
juni om hele of halve klassen gaat. Bij halve klassen
komt er bij elk groepje een
begeleider. Bij hele klassen
gaan we mogelijk afwisselend naar buiten, steeds
met de helft van de klas.
3. Bij lessen in het buitengebied, zoals de Marumerlage, zullen we afspraken
op maat maken over de
groepsgrootte, de logistiek
en de begeleiding.
4. Voorafgaand aan en na
afloop van iedere activiteit
moet iedereen de handen
goed wassen. In het buitengebied, zorgt NDCE
voor water, zeep, papieren
handdoeken en/of handgel.
Op school zorgt de leerkracht daarvoor.

5. Deelname van leerlingen, leer-

krachten of begeleiders die verkouden, grieperig zijn, hoesten of
niezen is niet toegestaan.

6. De groepjes blijven met de begeleider tijdens de hele les bij elkaar.

7. Er wordt streng gelet op 1½
meter afstand. Zowel door de
leerkrachten als door de NDCEvrijwilligers.
8. Wanneer tijdens de buitenles
de kinderen en de begeleiders
materialen aanraken, mogen deze
NIET aan elkaar doorgeven worden. Bij materialen denken we
aan zoekkaarten, loeppotjes, bakjes etc. Wij zorgen dan ook voor
voldoende materialen.
9. NDCE zorgt ervoor dat alle materialen voorafgaand aan de activiteit gereinigd zijn. Na afloop
worden de materialen door vrijwilligers van NDCE ook weer schoongemaakt, zodat het ‘veilig’ is voor
gebruik door andere groepen.

Heb je nog aanvullingen en/of opmerkingen, laat het ons weten.
Team NDCE, info@ndce-westerkwartier.nl

