Protocol het geven van dyslexiebehandelingen op school in coronatijd
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Aanleiding:
Het verzorgen van dyslexiebehandelingen op school waarbij het op afstand geven van
dyslexiebehandelingen niet langer wenselijk is.

Doel:
Met behulp van dit protocol beschrijven wij hoe Timpaan Onderwijs BV vorm en inhoud geeft aan wat de
overheid momenteel van ons verwacht.
Uitgangspunten die wij hierbij hanteren in orde van belangrijkheid, zijn:
1. Veiligheid garanderen (voor medewerkers en te behandelen kinderen)
2. Verspreiding van het virus voorkomen
3. Belastbaarheid van onze behandelaars
4. Dyslexiebehandelingen verzorgen

Looptijd:
De looptijd van dit protocol is van 8 juni 2020 tot het moment waarop de door de Rijksoverheid getroffen
crisismaatregelen worden ingetrokken.

Status:
In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waarmee
rekening gehouden moet worden bij het geven van dyslexiebehandelingen op school in coronatijd. Dit
protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en is daarmee een levend
document.
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BASIS
In de eerste fase richten wij ons op het geven van dyslexiebehandelingen op scholen die externe professionals vanaf
8 juni 2020 weer toelaten. Momenteel blijft het de voorkeur van Timpaan Onderwijs BV om op afstand te
behandelen.
Uitbreiding en/of versoepeling is op termijn mogelijk. Deze termijn is afhankelijk van de ontwikkelingen ten aanzien
van het in Nederland onder controle krijgen (én houden) van het coronavirus.

I

Algemeen

1

Algemene RIVM richtlijn
Veiligheidsrisico’s

De RIVM-richtlijn is het uitgangspunt.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Tussen de behandelaar en het kind moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
bewaard worden.
• Tussen de behandelaar en het schoolpersoneel moet 1,5 meter afstand
bewaard worden.
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Fysiek contact

• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
• Iedereen wast meerdere keren per dag goed zijn/haar handen (tenminste 20 sec).
• Er worden geen handen geschud.
• Hoesten/niezen in de elleboog.
• Niet aan je gezicht zitten.
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Hygiënemaatregelen

De behandelaar draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het
RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.
De behandelaar volgt de door de school voorgeschreven hygiënemaatregelen
nauwgezet op.
Specifiek:
• De behandelaar draagt géén persoonlijke beschermingsmiddelen.
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Hygiëneregeling
leermiddelen

Leermiddelen, devices e.d. dienen met regelmaat ontsmet te worden.
Materialen die met regelmaat door meerdere behandelaars worden gebruikt,
worden na gebruik ontsmet.

5

Afstand personeel

Altijd 1,5 meter afstand tussen de behandelaar en de personeelsleden van de
school waarop wordt behandeld.

II
1

In en rondom het schoolgebouw
Consequenties
behandelruimte en
faciliteiten

De door de school beschikbaar gestelde behandelruimte wordt dusdanig gebruikt
dat zoveel mogelijk afstand (minimaal 1,5 meter) tussen de behandelaar en het
kind gecreëerd wordt.

3

Indien deze afstand niet gewaarborgd kan worden is het verplicht met
afscheidingsschermen te werken. Deze schermen dienen door de school
beschikbaar te worden gesteld.
Ventilatie en hygiëne in de behandelruimte zijn daarnaast belangrijke
aandachtspunten.
Specifiek:
• De benodigde behandelruimte dient door de behandelaar vooraf gereserveerd te
worden.
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Binnenkomst en vertrek,
looproutes door de school

De behandelaar komt kort voor aanvang van de behandeling (maximaal 5 minuten)
het schoolgebouw binnen en ziet er daarbij op toe dat hij/zij niet tegelijk met
schoolkinderen het schoolgebouw binnenkomt.
De behandelaar verlaat direct na afloop van de behandeling het schoolgebouw.
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Schoolplein en klaslokaal

De behandelaar volgt de door de school gehanteerde looproutes. Deze routes
dienen door de school duidelijk te zijn aangegeven.
De behandelaar begeeft zich niet op het schoolplein.
De behandelaar begeeft zich niet in de klaslokalen.
Specifiek:
• De behandelaar haalt het te behandelen kind niet op uit de klas.
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III
1

Pauze

In de pauze blijft de behandelaar in de behandelruimte.

Gezondheid
Wegstuurbeleid (conform
richtlijn RIVM)

Wanneer een behandelaar gedurende de dag corona gerelateerde klachten
ontwikkelt, gaat de behandelaar naar huis.
Wanneer een te behandelen kind gedurende de dag corona gerelateerde klachten
ontwikkelt, gaat het te behandelen kind naar huis.
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Thuisblijf regels –
gezondheid behandelaars

Specifiek:
• De ingeplande dyslexiebehandeling wordt niet gegeven.
Timpaan Onderwijs BV past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe:
• Een behandelaar met de volgende (luchtweg)klachten* blijft thuis:
o Neusverkoudheid.
o Hoesten.
o Moeilijk ademen/benauwdheid.
o Tijdelijk minder ruiken en proeven
• Een behandelaar met koorts boven 38 ˚C blijft thuis.
• Als iemand in het huishouden van de behandelaar koorts boven 38 ˚C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de behandelaar ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten meer heeft, mag de
behandelaar zijn/haar behandelingen op school weer hervatten.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
• Een behandelaar met corona gerelateerde klachten wordt getest door de GGD.
• De behandelaar blijft thuis tot dat de uitslag bekend is.
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• Wanneer de behandelaar positief getest is op corona, moet hij/zij ten minste 7
dagen thuisblijven en uitzieken. De behandelaar mag pas weer behandelen op
school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
• Behandelaars die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk
op school.
• Behandelaars met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden
vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de
werkgever).
• Een behandelaar die niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen
maakt, gaat hierover in een gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt
beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van
de werkzaamheden.
• De bedrijfsarts kan hierbij betrokken worden
*) als een behandelaar elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan
herken je de klachten. De behandelaar mag dan gewoon behandelen op school.
Twijfelt de behandelaar of zijn de klachten anders dan hij/zij gewend is, dan blijft
de behandelaar thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.
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IV

Gezondheidscheck

Contacten

1

Contact met ouders

2

Contact met
schoolpersoneel
(leerkracht, IB’er)

V

De behandelaar checkt voorafgaand aan de behandeling of er geen corona heerst
op school of in het gezin waarvan het te behandelen kind deel uitmaakt.

Er is geen fysiek contact tussen de behandelaar en ouder(s)/verzorger(s).
Gesprekken vinden digitaal of telefonisch plaats. Oudergesprekken kunnen
eventueel buiten plaatsvinden (niet op het schoolplein) of op het kantoor van
Timpaan Onderwijs (laatste optie).
Er is geen fysiek contact tussen de behandelaar en schoolpersoneel. Gesprekken
vinden digitaal of telefonisch plaats.

Anders

1

Eten en drinken

De behandelaar neemt zelf eten en drinken mee.
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Jassen en tassen

De behandelaar hangt zijn/haar eigen jas en tas aan de achterkant van zijn/haar
stoel.
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Gebruik spullen
Toiletgebruik

Het te behandelen kind gebruikt zijn/haar eigen pen e.d.
Bij toiletgebruik volgt de behandelaar de door de school gehanteerde richtlijn inzake
toiletgebruik.
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