Protocol schoolprogramma’s

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen
In verband met het coronavirus hebben we een protocol opgesteld voor deelname aan onze
schoolprogramma’s in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Met dit protocol willen we
de veiligheid van leerlingen, leerkrachten, hulpouders en onze schoolgidsen waarborgen.

Blijf thuis bij klachten. Deelname door een leerling/leerkracht/hulpouder met klachten
is niet toegestaan. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Schud geen handen en houd ten alle tijden 1,5 meter afstand. Kinderen <13 jaar
hoeven geen afstand te houden. Houd hierbij wel rekening met de aanwijzingen van de
gids: het kan zijn dat ze ook t.o.v. kinderen <13 jaar afstand willen bewaren.

Alle aanwezigen dienen voor- en achteraf hun handen te desinfecteren. Op de
startlocatie is desinfectiemiddel aanwezig/de gids brengt desinfectiemiddel mee.
Indien gewenst kan de school en/of hulpouder eigen desinfectiemiddel meebrengen.

Een mondkapje dragen mag, maar is niet verplicht. Dit geldt voor zowel deelnemers
als de gids(en). IVN heeft geen mondkapjes beschikbaar.

Kinderen mogen onderling materialen uitwisselen. Probeer als leerkracht/hulpouder
zo min mogelijk materialen uit te wisselen. Hetzelfde geldt voor de gids(en).

Stuur voor aanvang van het programma een lijst met namen van deelnemende
kinderen, leerkrachten en hulpouders op naar nationaleparken-zuid@ivn.nl. Deze lijst
zal alleen bij contactonderzoek gebruikt worden en wordt na 4 weken verwijderd.

Volg altijd de aanwijzingen van de schoolgids(en) op.

Let op: Aanwezigheid en participatie van hulpouders is nu extra belangrijk om het
schoolprogramma veilig te laten verlopen. Zorg ervoor dat zij op de hoogte zijn van bovenstaand
protocol en dat er actieve bijdrage door hulpouder aan het programma verwacht wordt.

Namens de schoolgidsen van Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en het IVN Team
NP De Loonse en Drunense Duinen wensen we jullie en de kinderen alvast veel plezier!

Dit protocol is opgesteld in augustus 2020.
Neem voor vragen/opmerkingen contact op via nationaleparken-zuid@ivn.nl

