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Protocol volledige opening school na 8 juni 

 

Inleiding: 
Vanaf 8 juni komen de klassen weer gezamenlijk naar school In dit protocol wordt ingegaan op de 
bijzondere afspraken die in deze periode wel nog gehandhaafd blijven. Het protocol is opgesteld 
door de directie en in samenspraak met het team vertaald naar de dagelijkse praktijk. De MR wordt 
in dit proces als overlegpartner meegenomen en geïnformeerd. 
 

Algemeen 
 
De hygiëne-richtlijnen worden – daar waar mogelijk met een school van onze grootte - te allen tijde 
in acht genomen. Wij zijn ons als team bewust van deze maatregelen en zullen anderen aanspreken 
wanneer hier vanaf wordt geweken.  
 
 
 

Algemeen uitgangspunten 

1 Algemene RIVM richtlijnen Scholen hanteren de RIVM richtlijn  
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 

• Tussen leerlingen géén 1.5 mtr 

• Tussen personeel en leerlingen zo veel als mogelijk 
1.5 mtr bewaren. 

• Tussen personeel onderling altijd 1.5 mtr. tenzij nabij 
contact voor de werkzaamheden nodig is. 

• We melden ons bij de GGD wanneer er sprake is van 3 
of meer leerlingen met ziekteverschijnselen per groep 
(zie IV) 

2 Hygiënemaatregelen In grote lijnen: 

• hou afstand waar mogelijk 

• hou je handen schoon: kinderen en teamleden  

• hou veel aangeraakte oppervlakken schoon 
 
Schoonmaakmateriaal: op school (keuken) en in ieder lokaal: 

• Desinfecterende handspray/oppervlaktespray 

• Zeeppompje 

• Grote keukenrol als papieren handdoekjes 
Zelf aanvullen indien nodig 
 
Handen wassen of sprayen (wassen is beter): 

• Leerlingen en teamleden wassen/sprayen hun handen 
regelmatig, maar in ieder geval: 
-iedere keer dat ze het lokaal binnenkomen (na pauze, 
of toiletbezoek bijv.) 
-voor en na het eten 
-na hoesten/niezen 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
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• Kinderen hangen jassen en tassen niet aan de 
kapstok, maar aan de achterkant van hun stoel in de 
klas (uitzondering voor de kleuters). 

• Zo weinig mogelijk spullen van thuis mee naar school 
nemen 

• Geen bekers (bij wastafel), handdoeken, poetsdoekjes 
in de klas 

• Personeelsleden dragen géén persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Jouw beste bescherming is: 
afstand, schone handen, niet je gezicht aanraken. 

3 Schoonmaak 
 
 
 
 
 
 

Dagelijks intensieve schoonmaak 

• Met Gom worden specifieke afspraken gemaakt, voor 
extra reinigen van teamkamer, deurklinken, 
aanraakplekken in de school, toiletten.  

• Meubilair schoongemaakt door de leerkrachten 

• Ambulante mensen worden (hierbij) opgeroepen om 
gedurende de dag de deurklinken, trapleuningen, 
kopieerapparaat e.d. extra te reinigen. Conciërges 
coördineren dit. 

• Leermiddelen, speelgoed, devices en werkplekken die 
door meerdere kinderen gebruikt worden, worden 
regelmatig ontsmet. Ook materialen die door 
meerdere leerkrachten gebruikt worden, worden 
ontsmet. 

4 Start van de dag • Bij alle ingangen staat elke ochtend een ambulant 
teamlid om de handen van de kinderen te sprayen (zie 
rooster in bijlage). 

• Ouders houden afstand, dit is geen moment van 
oudercontact! 

• De deuren worden in de ochtend daar waar mogelijk 
open vastgezet (met een gewicht/doos) 

• Leerkrachten wachten de kinderen op in de klas.  

5 Einde van de dag • Leerkrachten dragen er samen zorg voor dat de 
deuren zo veel mogelijk vast worden opengezet 

• Leerkracht loopt met zijn klas mee naar de uitgang 
(alleen groep 1 t/m 4) en wacht tot alle kinderen zijn 
opgehaald 

• Dit is geen moment van oudercontact! 

• Leerkracht poetst aan eind van de dag de tafels, 
stoelen, horizontale oppervlakken, deurklinken, 
gebruikte materialen 

• Lokalen ventileren na schooltijd (en waar mogelijk in 
de pauze) 

6 WC gebruik • Elke groep gebruikt 1 eigen WC 

• niet meer dan 1 kind tegelijk naar de wc 

• geen gebruik van plaskettingen, WC eenden, 
notitieboekjes, e.d. 

• na WC bezoek handen wassen op de WC en wanneer 
je weer de klas in komt 
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7 Eten • Fruithap en lunch worden bewaard in de eigen tas, 
aan de stoel in de klas. 

• Kinderen wisselen geen eten uit 

• Traktaties zijn niet toegestaan 
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Leerlingen op school 
 
 
 

Leerlingen op school en lesaanbod 

1 Aanwezigheid 
van leerlingen 
op school 

Vanaf 8 juni gaan alle leerlingen volledig naar 
school. Als school zijn we terughoudend met 
groepsactiviteiten. Schoolreisjes, schoolkamp, 
vieringen e.d. gaan daarom niet door. Voor de 
musical van groep 8 wordt een passende oplossing 
gezocht. 

2 Ondersteuning 
ouders/ 
tutors/ 
externen 

Ouders: 

• Er is geen ondersteuning van ouders 
mogelijk op school. (bibliotheek, lezen, 
overblijven, luizenpluizen, et cetera) 

Tutors: 

• Het programma van de 
onderwijsassistenten en hulpklas wordt 
hervat. Daarbij ook Bouw en de 
ondersteuning door de oudere kinderen. 

Stagiaires 

• Hebben al op 11 mei hun activiteiten 
hervat. Stagiaires groep 1/2 per 8-6. 

Externe professionals: 

• Alleen noodzakelijk (besluit wordt 
genomen door IB en directie) 

• Houden de afstands- en 
hygiënemaatregelen in acht. 

• Dragen geen persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

3 Contact 
ouders 

Er is geen fysiek contact tussen ouders/ verzorgers 
en collega’s. Gesprekken met ouders worden 
digitaal gevoerd. Ook de laatste (facultatieve) 
oudergesprekken (n.a.v. het rapport en/of pre-
advies) worden gevoerd via Teams.  

• Uitzondering m.b.t. echte zorggesprekken, 
mits ouders zich aan de RIVM richtlijnen 
houden.  

• Er wordt ook een uitzondering gemaakt 
voor ouders die een 
kennismakingsrondleiding krijgen ivm 
nieuwe aanmeldingen. Deze ouders 
houden zich ook aan de richtlijnen en gaan 
niet de klassen in. 
 

Er is bij het halen en brengen van kinderen geen 
mogelijkheid om een praatje te maken met ouders. 
 
Ouders zijn niet aanwezig in school. 

4 Pauzes Gezien het aantal groepen dat wij op school 
hebben, is afzonderlijk pauze houden per groep 
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niet te realiseren. Wij zijn wel creatief in het 
gebruik van de pauzeruimtes (buiten) zodat de 
kinderen verder uit elkaar verspreid de pauze 
kunnen doorbrengen. 

• Kinderen eten in hun lokaal, fruit en lunch. 

• Pauze en surveillance rooster volgens 
bijlage. In verband met naar binnen/buiten 
lopen is er een wisselmoment tussen de 
pauzegroepen. 

• Leerkrachten houden zich strikt aan de 
pauzetijden i.v.m. wisselmomenten. 

• Kinderen lopen zelf naar buiten bij de 
pauze, zodat de leerkrachten zich minder 
door het gebouw hoeven bewegen.  

• Kinderen gebruiken zo veel mogelijk de 
route waarlangs ze ook in de ochtend 
binnenkomen (op de Plaetse: zo veel 
mogelijk dezelfde trap) 

• Kinderen en leerkracht wassen of sprayen 
hun handen bij binnenkomst na de pauze. 

• Op de Plaetse wordt in de pauze voor en 
achter de school gespeeld, met elk 1 
surveillant. Surveillanten nemen altijd hun 
telefoon mee naar buiten, voor 
noodgevallen.  

• Plein voor de hoofdingang Plaetse wordt 
afgezet met pionnen bij buitenspelen. 
Omwonenden worden geïnformeerd.  

 

5 Gym • Er kan weer gebruik gemaakt worden van 
de gymzaal. De voorkeur gaat uit naar 
buiten gymmen. In de gymzaal mag alleen 
matig-intensief gesport worden. De 
(kleuter)speelzalen kunnen door de 
kleuters wel worden gebruikt. Bij mooi 
weer is het beter om buiten te spelen i.p.v. 
in de speelzaal.  

• De gymlessen van Jibb worden miv 8-6 
weer opgestart 

6 Materialen • Gebruikte materialen zoals chromebooks 
moeten allemaal weer worden ingeleverd 
op school. Chromebooks en spellen waar 
mogelijk reinigen na gebruik door 
meerdere kinderen. 

7 Kleuters • Kleuterjassen wel aan de kapstok. 

• Tafels poetsen na de lunch (leerkracht) 

• Moeilijk schoon te maken materialen uit 
de klas halen (kleding, knuffels, ed) 

• Laat kinderen zo veel mogelijk zelf de 
materialen uit de kast pakken. 
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• Einde van de dag gebruikte materialen 
schoonmaken 

• Bij kringopstelling voldoende afstand tot 
leerkracht houden  

• Instromers kunnen gewoon starten 

• Speelzaal is wel open, maar bij goed weer 
is buiten spelen beter. 
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In en rondom school 
 
Het in gebruik nemen van de school en de speelplaats vraagt extra uitgewerkte kaders en richtlijnen. 
We willen dat de school vooral “de school” blijft. Hiermee bedoelen we dat we de school en de 
speelplaats niet vol willen hebben hangen met linten, tape op de grond en andere alarmerende 
signalen.  
  

In en rondom school 

1 Schoolgebouw • Ouders komen niet in de school. 

2 Schoolplein • Ouders begeven zich zo weinig mogelijk op het 
schoolplein. Alleen voor het kort brengen en/of halen 
van kinderen, volgens de aangegeven in- en 
uitgangen. We vragen ouders die wel op het 
schoolplein kinderen moeten ophalen, daarbij elke 
dag een vaste ophaalplek aan te houden en zelf ook 
de hygiënemaatregelen in acht te nemen. 

3 Eigen ingangen en 
looproutes 

• We maken gebruik van eigen (vaste) ingangen. (zie 
schema in bijlage). Deze worden ook op de deuren 
aangegeven. 

• De ingang die in de ochtend is gebruikt = de uitgang 
aan het einde van de dag (behalve voor 1/4 Hoeves). 

 
Halen/ Brengen:  

• Leerlingen worden door maximaal één volwassene 
gehaald/gebracht.  

• Als ouders kinderen bij verschillende ingangen 
moeten wegbrengen/halen, lopen zij om de school 
heen (niet binnendoor) 

• Ouders houden afstand t.o.v. de ingang van de school 

• Leerkracht loopt met de kinderen (groep 1-4)mee tot 
aan de uitgang en ziet er daar op toe dat alle kinderen 
zijn opgehaald. 

4 Fietsenstalling (Plaetse) • Fietsen worden alleen gestald in de daarvoor 
bestemde rekken/plaatsen 

• Ook als een fiets niet bij de aangewezen ingang 
gesteld kan worden, moet de eigen ingang gebruikt 
worden. 
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Gezondheid 
 
Terwijl het coronavirus ons nog in zijn greep houdt zal het monitoren van gezondheid en het maken 
van heldere afspraken van belang zijn. Samen zijn we verantwoordelijk voor elkaars gezondheid. 
Hierbij is het van belang om te weten hoe wij kijken naar gezondheid en welke afspraken wij maken 
wanneer het hier om gaat. Voor de één voelt veiligheid anders dan voor de andere collega, probeer 
daar rekening mee te houden. 
 

Gezondheid 

1 Wegstuurbeleid Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten 
ontwikkelt zoals in paragraaf 3, dan gaat het personeelslid 
naar huis.   

• Bij het naar huis sturen van een collega wordt 
gekeken of er een vervanger is en anders wordt de 
groep naar huis gestuurd. 

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt 
zoals genoemd in paragraaf 2, dan gaat deze leerling zonder 
uitzondering naar huis 

• Bij het naar huis sturen van een leerling wordt de 
ouder/ verzorger gebeld. Leerling wordt direct 
opgehaald, maar de ouder komt niet in de school. 

• Ook eventuele broers/zussen worden hierover 
geïnformeerd en gaan naar huis 

• Leerling gaat dan ook niet naar de BSO 

2 Thuisblijf regels 
gezondheid leerlingen 

We hanteren de richtlijnen vanuit het RIVM 

• Leerlingen met de volgende (luchtweg)klachten1 
blijven thuis: 
*neusverkoudheid 
*hoesten 
*moeilijk ademen/benauwdheid 
*tijdelijk minder ruiken/proeven 
*koorts boven 38°C 

• Wanneer een leerling positief is getest op corona 
moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven. De 
leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 
dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Voor 
meer info https://lci.rivm.nl/leefregels 

• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts 
boven de 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, 
dan blijft de leerling ook thuis. 

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen 
klachten meer heeft, mag de leerling weer naar 
school.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is 
voor Covid 19 en een positieve uitslag heeft, moet de 
leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is 

                                                           
1 Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herken je de klachten. Het kind mag dan 
gewoon naar school. Twijfel je, of zijn de klachten anders dan je gewend bent, dan blijft het kind thuis tot de 
(nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
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en dan 14 dagen extra thuisblijven. Voor meer info 
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis. 
 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht 

• zie testbeleid leerlingen 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 

• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest 
door de GGD met toestemming van 
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen  en 
opgestelde uitgangspunten 
https://lci.rivm.nl/uitgangspunten-testen-
versoepelen-maatregelen 
 

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen 
worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. (beslissing 
van de ouders in overleg met de school). Programma 
thuiswerk wordt in overleg met de leerkracht 
bepaald.  
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-
19#index_Risicogroepen 

• Leerlingen met gezinsleden die tot een risicogroep 
behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs. (Beslissing van de ouders in overleg met de 
school) 
 

3 Thuisblijf regels 
gezondheid leerkrachten 

De school past de streng werende RIVM-adviezen en 
richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe: 

• Een personeelslid met de volgende 
(luchtweg)klachten2 blijft thuis: 
*neusverkoudheid 
* hoesten 
*moeilijk ademen/benauwdheid 
*tijdelijk minder ruiken/proeven 
*koorts boven 38°C 

• Wanneer een personeelslid positief getest is op 
corona, moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven. 
Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij 
na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. 
Zie voor informatie https://lci.rivm.nl/leefregels. 

• Als iemand in het huishouden van het personeelslid 
koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft het personeelslid ook thuis. 

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen 
klachten meer heeft, mag het personeelslid weer naar 
school. 

                                                           
2 Als een personeelslid elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herken je de klachten. Het 
personeelslid mag dan gewoon naar school. Twijfel je, of zijn de klachten anders dan je gewend bent, dan blijft 
het personeelslid thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.  

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://lci.rivm.nl/uitgangspunten-testen-versoepelen-maatregelen
https://lci.rivm.nl/uitgangspunten-testen-versoepelen-maatregelen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
https://lci.rivm.nl/leefregels
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• Als iemand in het huishouden van het personeelslid 
getest is voor Covid 19 en een positieve uitslag heeft, 
moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 
uur klachtenvrij is en dan 14 dagen extra thuisblijven. 
Voor meer info 
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis. 

• personeelsleden met klachten nemen contact op met 
de arbo/bedrijfsarts 

 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

• Personeelsleden met coronagerelateerde klachten 
worden getest conform het landelijk testbeleid. 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen en 
opgestelde uitgangspunten 
https://lci.rivm.nl/uitgangspunten-testen-
versoepelen-maatregelen De regie van het testbeleid 
ligt bij de GGD  
https://ggdghor.nl/thema/testen-covid-19/ 

• Je blijft thuis totdat de uitslag bekend is (overleg met 
je werkgever over welke werkzaamheden je eventueel 
vanuit thuis kunt doen) 

 
Twijfel je over jouw situatie, neem dan contact op met je 
directeur. 

 
 
 
  

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://lci.rivm.nl/uitgangspunten-testen-versoepelen-maatregelen
https://lci.rivm.nl/uitgangspunten-testen-versoepelen-maatregelen
https://ggdghor.nl/thema/testen-covid-19/
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Plaetse  
(ingang=uitgang) 

brengtijden haaltijden groepen Looproute 

Ingang 1  
Hoofdingang 

    

 8.15-8.20 14.20  
Woensdag 12.20 

7c Olger 
 
8a Ingrid  
 
7a Annemarie  

via grote trap naar klas 
 
via tech lab, met trap naar klas 
 
via grote trap naar klas 

 8.20-8.25 14.25 
Woensdag 12.25  
 
(4c vrijdag 12.25)  

4c Gül 
 
8d Bas  
 
7b Michelle  
 

direct linksaf naar klas 
 
via tech lab, met trap naar klas 
 
via grote trap naar klas 

 8.25-8.30  14.30 
Woensdag 12.30  
(3c vrijdag 12.30) 

3c Sandra 
 
7d Willeke/Syl 
 

direct linksaf naar klas 
 
via grote trap naar klas 

Ingang 2 
Biezenlaan  

    

 8.15-8.20 14.20 
(Woensdag 12.20)  

8c Chantal 
 
8b Lisanne/Maud  

meteen links trap op, naar klas 
 
meteen links trap op, naar klas 

 8.20-8.25 14.25 
(Woensdag 12.25) 

5c Jasper 
 

meteen links trap op, naar klas 
 

 8.25-8.30 14.30 
(Woensdag 12.30) 

6c Rianne/Rinske meteen links trap op, naar klas 
 

Ingang 3  
Schoolplein  

    

 8.20 – 8.25 14.25 
(Woensdag en 
vrijdag 12.25)  

1-2 e Geert  gewone weg naar de klas  

 8.25 - 8.30  14.30 
(Woensdag en 
vrijdag 12.30)  

1-2 d Myrthe gewone weg naar de klas 
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let op: de groepen 1 t/m 4 zijn vanaf 8-6 weer vrij op de vrijdagmiddag  

 

Hoeves       

ingang brengtijd uitgang haaltijden groepen 
Ingang 1  
Hoofdingang onderbouw 

    

 8.20-8.25 Uitgang 3  
Onderbouw schoolplein 

Ma/di/do  
14.25 
Woe/vrij 
12.25 

1-2b Herma/Doreen 
3a Zita/Marion 
 

 8.25-8.30 Uitgang 3  
Onderbouw schoolplein 

Ma/di/do  
14.30 
Woe/vrij 
12.30 

1-2c Audrey 
1-2a Sandra 
3b Agnes/Inge 

Ingang 2  
Hoofdingang bovenbouw 

    

 8.20-8.25 Uitgang 4 
Bovenbouw schoolplein 

Ma/di/do  
14.25 
Woe/vrij 
12.25 

4a Suzanne/Dorita 
 

 8.20-8.25  Halen bij ingang 2  Ma/di/do/vrij 
14.25  
Woe 
12.25 

5a Renate  
6a Sebastiaan 

 8.25–8.30 Uitgang 4 
Bovenbouw schoolplein 

Ma/di/do  
14.30 
Woe/vrij 
12.30 

4b Joyce/Werner 

 8.25-8.30 Halen bij ingang 2  Ma/di/do/vrij 
14.30 
Woe 
12.30 

5b Dick 
6b Noor/Saskia 
 

     
 
Groepen 1 t/m 4 gaan naar huis via het schoolplein. Dit in verband met de veiligheid.  
 
Groepen 5 en 6 gaan naar huis richting de zoen en zoefzone/straat, om de drukte op het schoolplein 
te beperken.   
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