Protocol opstelling school
Versie 4 februari 2021
Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn erg blij dat wij maandag 8 februari weer open kunnen. Zowel voor de lockdown als tijdens de
lockdown hebben we de samenwerking met ouders/verzorgers als zeer goed ervaren. We beseffen
dat dit een lastige en soms spannende tijd is voor iedereen. Om de gezondheid van zowel kinderen
en ouders, als ons als team zoveel mogelijk te waarborgen gaat de opening gepaard met -grotendeels
als geldende - strikte maatregelen. Ook nu willen we weer een beroep doen op uw medewerking.
Natuurlijk kunt u met vragen/opmerkingen altijd contact opnemen met school.
In het algemeen gelden de volgende regels met betrekking tot de heropening:
• De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen.
• Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.
• De school is open, tenzij…
• Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van
het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of
• De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te
sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine
moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
• Indien de school gesloten is op bovengenoemde gronden, biedt de school wel noodopvang aan
kinderen met ouders in cruciale beroepen en worden deze kinderen naschools opgevangen door de
BSO.
• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen wij zo veel als mogelijk is in over naar
onderwijs op afstand.

1 Algemeen
1

2

Algemene
RIVM- • Tussen leerlingen onderling én tot volwassenen hoeft geen 1,5
richtlijnen
meter afstand bewaard te worden.
Veiligheidsrisico’s
• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand
bewaard worden.
Fysiek contact
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Er worden geen handen geschud.
• Voor sommige doelgroepen van leerlingen is het noodzakelijk
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Hygienemaatregelen

dat er afwijkende besluiten genomen moeten worden door de
school.
Wij zorgen ervoor dat de hygienemaatregelen worden nageleefd,
zoals:
• Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag
voor ten minste 20 seconden: begin schooluren, voor de pauze,
na de pauze, na toiletgang2 .
• Gebruik van papieren handdoekjes.
• Hoesten/niezen in de elleboog.
• Niet aan je gezicht zitten.
• Oppervlakten reinigen met water en zeep.
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Hygienemaatregelen
leermiddelen
Schoonmaak
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Privacy
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Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Leerkrachten zijn niet verplicht om een mondneusmasker of
face-shield te dragen, maar mochten zij dit willen is dit wel
mogelijk.
• Leerlingen van groep 6/7 en 8 zijn niet verplicht om een
mondneusmasker te dragen. Mochten zij dit willen mag dit wel
wanneer zij zich door de gang bewegen. Wanneer de leerling zit
gaat het mondneusmasker af.
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en
werkplekken worden regelmatig schoongemaakt.
Dagelijks
wordt
intensief
schoongemaakt
door
de
schoonmaakster. De nadruk ligt op contactpunten en de
toiletbediening. Prullenbakken worden dagelijks geleegd.
Wij houden ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van
bescherming van persoonsgegevens/privacy bij communicatie
over besmettingen op school en de registratie van gegevens.

1 Dit geldt voor alle kinderen in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, en het primair onderwijs (t/m groep 8), ongeacht hun leeftijd.
Ook gelden deze regels voor kinderen van dezelfde groep van een buitenschoolse activiteit (zoals sport, muziek, toneel, scouting,
zomerkampen). Dit houdt in dat als het merendeel van een groep 0 t/m 12 jaar is, dezelfde regels gelden voor een kind wat ouder is dan 12
jaar. 2 Handdesinfectie voor kinderen is alleen effectief bij juist gebruik, dus onder toezicht. Wanneer het op enige manier mogelijk is de
kinderen te laten handenwassen heeft dit sterke voorkeur en beleid zou daar op moeten zijn gericht. Er speelt een gezondheidsrisico door
aanwezigheid van desinfecterende producten. Is regelmatig handen wassen niet mogelijk, dan zou handdesinfectie alleen onder toezicht en
in de bovenbouw moeten plaatsvinden. 3 Desinfectie van oppervlakten heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte reinigen met water en
zeep. Daarnaast geeft het aanwezig zijn van deze middelen een gezondheidsrisico in klaslokalen. Het RIVM adviseert geen
oppervlaktedesinfectie op scholen toe te passen.
4 Desinfectie van oppervlakten heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte reinigen met water en zeep. Daarnaast geeft het aanwezig zijn
van deze middelen een gezondheidsrisico in klaslokalen. Het RIVM adviseert geen oppervlaktedesinfectie op scholen toe te passen.

2 Aanwezigheid van leerlingen, personeel, ouder(s)/verzorger(s) en
externen op school en lesaanbod
1

Aanwezigheid
van • Meester Johan zal de muzieklessen online gaan geven. Zo hoeft
leerlingen op school en hij niet fysiek in de klas te zijn, maar krijgen de kinderen wel

(les)aanbod
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Cohortering

muziekles. Zingen en muziek maken mag wel in de klas.
• De gymlessen gaan niet door. De sporthal is nog dicht.
• Schoolschaatsen en schoolzwemmen gaan niet door. De
kinderen blijven op school.
• Trakteren mag in de eigen groep. De traktatie moet wel
voorverpakt zijn.
Wat is cohortering? Cohortering betekent dat leerlingen worden
ingedeeld in subgroepen en dat contact tussen deze subgroepen
wordt beperkt. Hier valt bijvoorbeeld onder: vaste
klassenindelingen, subgroepjes in de klas of koppels in de klas. Het
voordeel hiervan is dat wanneer een groep leerlingen binnen kan
worden opgedeeld in subgroepjes waartussen 1,5 meter afstand
gehouden kan worden, hoeft bij een mogelijke besmetting op een
school mogelijk niet de hele klas in quarantaine, maar alleen de
relevante subgroep (leerlingen en eventueel personeel).

Om contacten tussen verschillende groepen leerlingen te
beperken, geldt:
• Elke groep blijft in zijn eigen lokaal met de eigen leerkracht.
• Groep 4 en groep 5 worden gesplitst. Dit houdt in dat groep 4 in
hun lokaal blijft met juf Shanna en groep 5 krijgt een lokaal in de
hal. Hier staat een digibord en hebben de kinderen een werkplek.
Juf Elly en meester Johan geven de kinderen les.
Qua ruimte is het voor ons niet mogelijk om meerdere groepen te
splitsten.
• Elke groep speelt alleen buiten. De pauzes zullen dan ook
verspreidt worden.
• Waar mogelijk werken we in het lokaal in kleinere
groepjes/koppels in de bovenbouw (groepen 6/7 en 8).
Les op afstand
Voor leerlingen die vanwege de RIVM-richtlijnen of lokale
maatregelen, geen fysiek onderwijs mogen/kunnen volgen.
Aanwezigheid personeel • De leerkracht blijft alleen bij zijn/haar eigen groep. .
• Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende)
zorg plaats. Leerkrachten gaan zo snel mogelijk naar huis. Dit
houdt in dat de leerkrachten vanaf 14.30 uur tot 16.00 uur
thuiswerken. Zij zijn dan via mail/Parro te bereiken.
Oudergesprekken
en De oudergesprekken vinden online plaats in de week van 15
ouderavonden
februari. De leerkracht van uw kind nodigt u hiervoor uit.
De verwijzingsgesprekken van groep 8 vinden in de week van 8
februari plaats via Teams. De ouders van groep 8 hebben hiervoor
al een uitnodiging gehad.

3 In en rond het schoolgebouw
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Algemeen

Ouders/verzorgers blijven buiten het hek. Houdt ook hier 1,5
meter afstand van elkaar.
Schoolplein
We gebruiken dezelfde ingangen als voor de lockdown om de
leerlingen binnen te laten. Voor groep 6/7 en 8 geldt dat zij een
eigen verzamelplek hebben op het plein. Dit is met een bordje
aangegeven. U kunt uw kind tot het hek brengen en de leerkracht
komt uw kind ophalen.
Looproutes in en om de Wij hanteren looproutes in de school die wij bespreken met de
school
leerlingen. Elke groep heeft een eigen toilet en de leerkracht houdt
toezicht op de gang.
Brengen,
halen
en • De bel gaat om 08.30 uur. De leerkracht haalt zijn/haar groep op
benutten
van
de van buiten. Kom niet te vroeg, om zo de contacten te beperken.
schoollocatie
• Kinderen worden voor zover mogelijk door één ouder/verzorger
gebracht en gehaald.
• Houdt 1,5 meter afstand tussen ouders.
• Na school gaat iedereen direct naar huis of (in het geval van
noodopvang) de BSO.
• Kinderen die zelfstandig naar school kunnen komen worden
verzocht dit ook te doen.
• De naschoolse activiteiten gaan niet door.
Ventilatie
• We luchten de lokalen en andere ruimtes meerdere keren per
dag door ramen en deuren 10-15 minuten per keer tegenover
elkaar open te zetten (als er geen personen in de ruimte aanwezig
zijn). Hierbij houden we er rekening mee dat het niet te koud
wordt in het lokaal en dat de kinderen niet op de tocht zitten.

4 Gezondheid
1
2
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Medisch handelen / Bij medische / verzorgende handelingen kan een mondneusmasker of
verzorgende
face-shield gedragen worden.
handelingen
Wegstuurbeleid
• Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt
zoals genoemd in paragraaf 4, gaat het personeelslid naar huis.
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals
genoemd in paragraaf 3, gaat de leerling naar huis
• Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een
ouder/verzorger opgehaald. Als ouder/verzorger wacht u buiten en
zal de leerkracht uw kind naar u toebrengen.
Thuisblijf regels – Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de
gezondheid leerlingen
basisschool, met:
• lichte verkoudheidsklachten
• als ze af en toe hoesten,
• met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Heeft u twijfels of uw kind wel of niet naar school kan neem dan
contact op met de school/directeur, voordat u uw kind naar school
laat gaan.

Zij moeten thuisblijven als:
• het kind naast lichte verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of
benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het
testresultaat.
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID19 infectie.
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die
passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt:
iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve
testuitslag heeft;
• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als
het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind
daarna weer naar school.
Zie
voor
meer
informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid19/algemenecoronaregels/thuisquarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd
als:
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als
er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of
anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
Voor
meer
informatie
zie:
https://lci.rivm.nl/langdurigneusverkouden-kinderen
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten
minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag
pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24
uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over
thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
• Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19
klachten ook koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft,
blijft de leerling ook thuis in quarantaine (behalve als het gaat om een
klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven).
Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de
uitslag
blijft
de
leerling
thuis.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantainedoor-corona
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID19 en een positieve uitslag heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen
vanaf de testafname thuis in quarantaine. Indien de huisgenoot dan
nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de
testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan
blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze

persoon thuis. Vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling getest
worden en bij een negatieve test mag hij uit quarantaine. Voor meer
informatie zie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco.
• Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij
thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot
weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe.
Zie
voor
meer
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
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informatie:

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich
laten
testen.
Zie
m.b.t.
de
instructies
ook
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid19/testen
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s)
in overleg met de school en de behandelend arts). Zie voor meer
informatie:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid19#index_Risicogroepen.
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen
worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van
ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend
arts). Voor meer informatie in dit kader zie ook: Kinderen, school en
COVID-19.
Thuisblijf regels – • Wanneer een personeelslid positief getest is op corona en een
gezondheid personeel
verminderde weerstand heeft dan mag hij/zij pas uit isolatie als hij/zij
24 uur geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 en het
minimaal 14 dagen geleden is dat hij/zij ziek werd.
• Als iemand in het huishouden van het personeelslid naast milde
COVID-19
klachten
ook
koorts
boven
38°C
en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.
• Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor
COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan moet het personeelslid
tot 10 dagen na de testafname thuisblijven.
• Als het personeelslid een nauw contact is geweest van een
bevestigde COVID-19 patiënt dan moet het personeelslid 10 dagen in
thuisquarantaine na het laatste contact van langer dan 15 min. op
minder dan 1,5m afstand.
• Indien het personeelslid een nauw contact met een bevestigde
coronapatiënt heeft gehad kan het personeelslid zich na 5 dagen
laten testen en bij een negatieve uitslag eerder dan de 10de dag uit
quarantaine.
In thuisquarantaine na Ouders, onderwijspersoneel en kinderen ouder dan 12 jaar krijgen verblijf
in
het net als iedereen in Nederland - na een verblijf in een land waar code
buitenland
oranje of rood geldt, of een land of gebied dat tijdens de vakantie
wijzigt van code geel naar code oranje of rood, het dringende advies
om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Een

negatieve test is geen vervanging van de thuisquarantaine. Ook bij
een negatieve test moeten zij 10 dagen thuisblijven. Zie voor meer
informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/vakantieineigen-land-en-reizen-naar-het-buitenland.
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Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene
niet op school of op het schoolplein komen.
Thuisquarantaine naar • Als er een besmetting plaatsvindt, nemen wij direct contact op met
aanleiding van een de GGD. Adviezen die zij dan geven volgen wij op. Alle huisgenoten en
besmetting op school
nauwe contacten van de besmette persoon gaan in quarantaine. Dit
geldt ook voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de
leeftijd. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele
klas in thuisquarantaine gaat. Dit geldt dus voor groep 1 t/m groep 8.
• Op dag 5, na het laatste contact met een besmet persoon, kunnen
kinderen en leerkrachten zich laten testen in de GGD-teststraat.
Mocht u uw kind niet willen laten testen na 5 dagen blijft hij/zij nog 5
dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.
• Wanneer een groep in quarantaine moet wordt er, waar mogelijk,
overgegaan op thuisonderwijs via Teams.
Beschikbaarheid
Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen.
personeel

6 Noodopvang
1

Noodopvang
voor
leerlingen
van
ouder(s) /verzorger(s)
met
cruciale
beroepen

Als de school om organisatorische redenen niet open kan, bieden wij
noodopvang aan de volgende leerlingen:
• Leerlingen met één of twee ouders/verzorgers met een cruciaal
beroep. Een lijst van cruciale beroepen staat hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvangenonderwijs/cruciale-beroepen.
Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat
ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is
geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen,
kunnen deze kinderen toch naar de noodopvang.

