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Protocol COVID19 
 
Eigenaar: Nicole Degenaar 
Vastgesteld: mei 2020	
 
 

Inleiding: 
Het kabinet heeft bekend gemaakt dat scholen voor basisonderwijs vanaf 11 mei weer open 
gaan. Als school hebben we zelf de ruimte om naar eigen inzicht vorm te geven mits per schooldag 
niet meer dan de helft van de leerlingen aanwezig is. Binnen het team zijn we met een crisisteam 
bijeen geweest om tot een plan te komen. Advies vanuit de OMR en individuele ouders zijn hierin 
meegenomen. Alle klassen mogen voor de helft naar school komen behalve de klassen 1. Zij kunnen 
de hele week komen gezien de grootte van de groep. 
De kinderen hebben we verdeeld op maandag, dinsdag en woensdag (om en om) en de andere groep 
op donderdag en vrijdag. Hierbij hebben we rekening gehouden met gezinnen die meerdere 
kinderen hebben. De indeling ontvangt u deze week! Op deze manier willen we u als thuiswerkende 
ouder tegemoet komen om een minimaal aantal “hele vrije dagen” thuis te kunnen werken. Uw kind 
heeft dus vaste dagen waarop hij / zij naar school komt. De tijden zijn de normale schooltijden. Er 
mogen geen volwassenen op het schoolplein of in de school! 
 
Onze uitgangspunten zijn gericht op: 
A. Om met zo min mogelijk versnipperde schooltijden te werken zodat ouders thuis weer ruimte 
krijgen om hele dagen te werken.  
B. Veiligheid conform de afspraken van RIVM 
C. Onderwijsinhoud continueren 
D. Hygiëne 
 
In onderstaande leest u het uitgewerkte plan.  
 
 
Logistiek brengen: 
In figuur 1. (Het Brengen) Ziet een weergave van de toestroom iedere dag naar school. De 
Leuvenlaan wordt afgezet. Uw auto zult u in de omgeving moeten parkeren. U heeft te maken met 
een toestroom van de helft van de ouders. Bij de Leuvenlaan zullen teamleden de toestroom 
begeleiden. Uw route start rechts op de stoep. Hier staan vakken op aangegeven om afstand te 
behouden. De route volgt u tot aan de poort waar alleen uw kind naar binnen gaat. Bij de poort staan 
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teamleden om de kinderen te begeleiden naar hun juf / meester. Als ouder loopt u gelijk door zodat 
u niet voor een opstopping zorgt! 
 

 
Figuur 1 Brengen! 
 
Logistiek halen (anders dan brengen!): 
Kleuters t/m klas 3 worden op de leuvenlaan afgehaald. Deze wordt op dat moment afgezet door 
school. Ouders staan verspreid in de leuvenlaan. Leerkrachten van de kleuters t/m klas 3, brengen de 
kinderen naar hun ouders. De klassen 4-5-6 wachten op het MIK-plein (aan de randwycksingel).  
 
Rol van de ouder: 

- Houdt zowel bij het halen als brengen afstand en haal niet in. 
- Bewaar uw geduld. Het zal wat langer duren. 
- Kom vanaf 08.30u al naar school zodat de toestroom verspreid is. 
- Kom op tijd want de leerkracht wacht niet. Om 08.45u begint de les. U mag uw kind niet zelf 

naar binnen brengen! 
- Bereid u kind voor op een snel afscheid. 
- Bereid uw kind bij het halen erop voor dat ze moeten wachten indien u zowel aan de 

voorkant als aan de achterkant uw kind moet halen. 
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Programma klassen:  
Het dagprogramma van voor de coronamaatregelen blijven wij hanteren. Dit wil zeggen dat de 
schooltijden en het lesrooster gehandhaafd blijven. Natuurlijk is er in de eerste week genoeg ruimte 
om de ervaringen van deze periode met elkaar te delen. Uit het advies van het Outbreak 
Management Team en het RIVM blijkt dat het in de praktijk niet mogelijk is om kinderen te 
verplichten de gestelde 1,5 meter afstand in acht te nemen. Het OMT en het RIVM geeft dan ook aan 
dat deze maatregel bij kinderen t/m 12 niet nodig is. 
Het lesrooster zoals bij jullie bekend inclusief de pauzes blijft gehandhaafd. 
Wanneer de kinderen niet op school zijn maken de kinderen thuis hun weektaak af. Dit zal met 
boeken en schriften verlopen.  Junior Einstein kan voor de klassen 4-5-6 als huiswerk ingezet worden. 
De gymlessen worden tot en met 20 mei geschrapt. Lucas zal, net zoals de afgelopen weken, filmpjes 
sturen van activiteiten die thuis opgepakt kunnen worden. 
Ook de handwerklessen en de euritmie worden tot en met 20 mei geschrapt. Juf Henriette en juf 
Monica moeten, gezien hun gezondheid, thuisblijven.  
 

Hygiëne: 
De hygiënemaatregelen binnen onze school worden aangescherpt na de adviezen van het ministerie 
voor onderwijs en het RIVM. 
Concreet betekent dit het volgende: 
 
- Kinderen was zo vaak als mogelijk hun handen 
- Gebruik papieren zakdoeken 
- Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog 
- Schud geen handen 
- Leerkrachten blijven, waar dit kan, op 1.5 meter afstand van elkaar en de kinderen 
- Leerkrachten wassen zo vaak als mogelijk hun handen 
- Tafelbladen, aanrecht en deurklinken worden met hoge regelmaat gereinigd 
- Kinderen nemen een eigen drinkbeker/bidon mee naar school, ook bij de kleuters!! 
- Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein en/of in het schoolgebouw 
 

Ouders: 
Zoals het RIVM ons heeft medegedeeld is het van belang om contact met volwassenen te vermijden 
om het risico op verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
Wij verwachten van u als ouders/verzorger, dat u buiten het schoolplein en/of buiten het 
schoolgebouw blijft. 
Fysiek contact met leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel of directie is niet mogelijk. 
Uw kinderen worden naar school gebracht volgens strikte voorzorgsmaatregelen (zie kopje logistiek). 
Indien u contact wil opnemen met leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel of directie 
willen wij u vragen dit via de mail of telefonisch te doen. U kunt dan samen afspreken op welke wijze 
u een oudergesprek wilt voeren. 
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Docenten: 
Personeel in school houdt 1.5.m afstand van elkaar en zoveel mogelijk van de leerlingen. De leraren 
die behoren tot de risicogroep mogen thuis blijven. Hier wordt geen vervanging voor gezocht. 
Indien er een docent ziek wordt zal het thuisonderwijs wederom opgepakt worden. 
Rol van de ouder: 

- Bespreek dit met uw kind. 
- Kinderen met klachten blijven thuis! 

 

 
 

Afsluiting: 
Dit plan kunnen wij niet alleen. We hebben u hierbij nodig! We beseffen dat het plan nooit voor 
iedereen naar wens is. Wekelijks zullen we het plan evalueren. Ook de leerlingenraad wordt hierin 
betrokken. Na 10 dagen (op 20 mei) komen er weer nieuwe richtlijnen. Dan kan de wereld er weer 
heel anders uitzien. Er is een grote kans dat de scholen op 1 juni weer helemaal open gaan voor alle 
kinderen. 

 

 


