
 

 

 

   

 

 
Interne Dynamiekafspraken vanaf 24-09-2020 in relatie met Corona  

 
Helaas is Corona nog steeds een werkelijkheid en vraagt dit goede afspraken. 

Ook na de zomervakantie. Hier hebben we met elkaar op afgestemd en 
afspraken vastgesteld in het directeurenoverleg. We streven naar een zo veilig 

mogelijke werk- en leeromgeving met elkaar, passend binnen de landelijke 
richtlijnen, waarbij ook gewenste begeleiding gericht op kindontwikkeling weer 
kan plaatsvinden.  
 

Afspraken  

• Uitgangspunt is dat we de RIVM-richtlijnen volgen  

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

• Tussen volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.  

• We volgen het hygiëneprotocol van Dynamiek (zie link in deze 

nieuwsbrief)  

• We volgen intern het overzicht FAQ voor personele afspraken  

• Ouders brengen en halen hun kinderen niet in school. Informatieavonden 

en inloopavonden vinden hooguit digitaal plaats.  

• Oudergesprekken en breed overleg/ondersteuningsloket kunnen in de 

school plaatsvinden met het strikt toepassen van triage en de 1,5 m 
afstand. Indien meer ruimte nodig is kan gebruik gemaakt worden van het 

Dynamiekkantoor  

• Alle leerlingen komen volledig naar school. School is in goed gesprek met 
ouders bij het niet komen van kinderen en meldt ongeoorloofd verzuim bij 

leerplicht.  

• Sport wordt gegeven in de sporthal of in een combinatie van binnensport 

en buitensport. Aandacht is er voor het realiseren van de leerlijnen en 

doelen.  

• Op alle scholen wordt gewerkt met een registratiesysteem voor bezoekers 

(AVGproof)  

• Dynamiekmedewerkers (Staf en BKT) zijn met inachtneming van de regels 

qua afstand, hygiëne en gezondheid welkom op de scholen.  

• Stagiaires zijn onverminderd welkom als onderdeel van het team  

• Elke school bespreekt en besluit over toelaten van geregistreerde 

vrijwilligers op school. Er is ook bij vrijwilligers sprake van strikte triage.  

• Externen: Externen betrokken bij kindontwikkeling zijn na het maken van 

afspraak over hun komst met de directeur welkom op school (denk bijv. 
aan PMT, GGD, cultuurpad). Externen, buiten het primaire proces, maken 

een afspraak over hun komst, die alleen na schooltijd plaatsvindt (denk 
bijv. aan periodieke keuringen van installaties, onderhoud, 
gebouwinspectie etc. etc.). Bij alle externen geldt ook de registratieplicht 

en de afspraken rond hygiëne en veiligheid. De hygiëne- en 
veiligheidsafspraken worden op dit moment ook gecommuniceerd met 

onze leveranciers en partners. Met Vendor hebben we een separate 

afspraak voor mogelijkheden voor het bijvullen van materialen.  

• Huurders maken in overleg met de directeur afspraken over evt. 
aanwezigheid. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor weer schoon opleveren, 
ventileren en registratie.  



 

 

 

   

 

 

 
Ventilatie  

In de media is er veel aandacht voor ventilatie van scholen (en andere 
gebouwen). Feit is dat op dit moment nog onduidelijk is of het coronavirus zich 
verspreid middels ventilatiesystemen. Ondanks de warmte houden we daarom 

ons hoofd koel.  
 

We volgen de landelijke richtlijnen en doen wat nodig is. Het RIVM heeft 
aangepaste ventilatierichtlijnen en deze zijn vertaald in een handreiking voor de 
scholen en Dynamiek volgt deze nauwkeurig op.  

Dynamiek heeft daar waar aanwezig de balansventilatie al vanaf mei (herstart 
van de scholen) gecontroleerd én op de hoogste stand ingeschakeld.  

We weten ook dat de klimaatbeheersing in brede zin op scholen in heel 
Nederland, maar ook bij enkele scholen van Dynamiek punt van aandacht is.  
Voldoen aan de richtlijnen van de RIVM inzake ventilatie kan door natuurlijk 

ventileren met ramen en deuren open, aangevuld met actief ventileren door 
afzuiging of balansventilatie.  

Op dit moment brengt een externe partij de stand van zaken van alle 
schoolgebouwen van Dynamiek in beeld.  

Daarna gaan we onderzoeken met deskundige partijen (onder andere de GGD) óf 
en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.  
Gelukkig hoeven we ons geen zorgen te maken, want overal kunnen we middels 

openen van ramen en deuren natuurlijk ventileren.  
Belangrijk daarbij is dat we de volgende richtlijnen en afspraken handteren:  

1)  Lucht de lokalen vóór en tijdens de pauzes goed door. Indien mogelijk ook 
tussendoor.  

2)  Gebruik geen losse zwenkventilatoren en mobiele airco’s  

Voor 1 oktober ontvangt elke school een terugkoppeling van de stand van zaken 
en waar nodig is er dan een verbeterplan. 

 
Voor 1 oktober is bericht gedaan over het onderzoek en de vervolgstappen naar 
betrokkenen. 


