Beslisboom: mag ik (weer) naar school - medewerker
Medewerker in actie

Start

Ziek op school
Medewerker bij wie
op school Covid-19
klachten worden
geconstateerd, die
melden zich bij de
schoolleiding. Zij
gaan naar huis. Er
wordt geadviseerd
zich te laten testen.

Heeft
de
medewerker last
van: neusverkoudheid,
hoesten, moeilijk
ademhalen/benauwdheid,
verhoging of koorts,
plotseling verlies
van reuk of
smaak?

Is een
huisgenoot
positief getest op
Covid-19, of heeft een
huisgenoot last van:
verhoging, koorts, of
benauwdheid?

Nee

Nee

Medewerker
werkt op
school.

Ja
Medewerker blijft thuis.
Advies om zich te laten testen
op Covid-19.

Is de
medewerker
fit genoeg om
vanuit huis te
werken?

Ja

Nee is te ziek

Medewerker meldt zich volgens
protocol ziek bij de direct leidinggevende
en OP meldt dit ook bij de roostermaker.

ja

Ben je OP?
Onderwijs op afstand
betekent dat de docent via
Teams minimaal de start van
de les in beeld of via audio is
om de leerlingen instructie te
geven. De leerling volgt de
docent individueel via zijn
laptop (met oordopjes in).
Opdrachten en huiswerk in
Magister

ja

Docent maakt met zijn afdelingsleider afspraken over onderwijs op afstand. Docent belt de
roostermaker om zichtbaar in het rooster te krijgen dat de lessen op afstand worden gegeven.

Surveillant in actie
Surveillancebegeleiding:
De inzet van
surveillanturen wordt
geregeld door de
roostermaker. Via de
roostermaker krijgt
externe surveillant een
rooster en klassenlijst
met foto's.

Docent geeft les via
Teams.
Huiswerk en
opdrachten/planners:
zijn te zien in Magister.
Lesrooster is
beschikbaar via
Zermelo Portal.

De verantwoordelijkheid
voor les en registratie
presentie ligt bij de docent.
Surveillant assisteert
hierin. Hij zorgt dat de
leerlingen zitten en kunnen
starten met de les en dat
de randvoorwaarden
(zoals laptop, oordopjes
e.d.) in orde zijn.

OOP'er belt met leidinggevende over
werkzaamheden vanuit thuis.

Nee

Wanneer mag de medewerker weer naar school?
Roostermaker deelt
de surveillantinzet
volgens
prioriteitenlijst in.
Docent krijgt een
bericht als
surveillant bij les
ingezet wordt.

De docent geeft de
lessen online
volgens het rooster.

De surveillant
assisteert de docent
en heeft contact via
de Teams-chat
(1-op-1).

Is
de
medewerker
getest op
Covid-19?

Nee

De medewerker wacht tot hij 24
uur klachtenvrij is en/of hij
voldaan heeft aan de
quarantaineperiode van het
RIVM over mogelijke besmetting
bij huisgenoten.

Nee

Bij lichte klachten en een
negatieve test is de medewerker
direct welkom. Bij zware klachten
is het verstandig om eerst te
wachten tot deze minder zijn.

Ja

Is de
medewerker
positief (wel covid)
getest?

Ja

De medewerker volgt de instructies van de GGD
en informeert de school.
De medewerker blijft 10 dagen thuis en mag weer
naar school als er gedurende de laatste 24 uur
geen klachten zijn.
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