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Protocol 4 COVID19 
 
Eigenaar: Nicole Degenaar 
Herzien: versie 7 oktober 2020	
 
 

Inleiding: 
Op basis van het kabinetsbesluit hebben de partijen een vervolgprotocol ontwikkeld. 
Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en het RIVM. 
In dit herziene protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en 
hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden.  
 
De afgelopen periode hebben we gemerkt, dat het heel lastig is om op het schoolplein de onderlinge 
afstand van 1,5 meter in stand te houden. Het is al snel erg druk. 
Vanwege deze aanpassing vragen wij u het volgende: 

- Als ouder komt u niet meer op het schoolplein tussen 08.30uur en 15.00uur 
- Houdt buiten de poort 1,5 meter afstand tot elkaar 
- 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! 
 
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het 
extra van belang dat die worden nageleefd.  
Het gaat daarbij om:  
•  Een goede melding en monitoring van besmettingen;  
•  Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school 
binnentreden (zie voor meer informatie: rivm.nl/documenten/triage-bezoekers); 
•  Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen. 
 
Bij de uitvoering van dit protocol is de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, 
waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen 
worden genomen. 
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Logistiek brengen / halen 
 

 
 
 
Kleuters: 
Kleuters worden gehaald en gebracht via de poort aan de zijkant van de Leuvenlaan (bij het laatste 
parkeerpoortje aan de zijkant van onze school) 
De ouders verspreiden zich op het kleuterplein en houden onderling 1,5 meter afstand. 
De kleuterleerkrachten halen de kinderen om 08.40uur buiten op, waarnaar de kinderen met de 
kleuterleerkrachten mee naar binnen gaan. 
Aan het einde van de schooldag verzamelen de ouders zich op het kleuterplein (via de poort aan de 
zijkant van de Leuvenlaan) om de kinderen op te halen. De kleuterleerkrachten komen met de 
kinderen naar buiten en lopen vervolgens naar hun ouders. 
 

Klassen 1 t/m 3: 
De kinderen van klas 1 t/m 3 worden aan de poort van de Leuvenlaan afgezet en lopen zelfstandig 
naar binnen tussen 08.30uur en 08.45uur.  
Aan het einde van de dag lopen de kinderen met de leerkracht naar de Leuvenlaan waar ouders 
(verspreid wachtend op de stoep) de kinderen ophalen. 
De ouders komen niet op het schoolplein. 
 

Klassen 4 t/m 6 
De kinderen van klas 4 t/m 6 worden door ouders aan de poort van de Randwycksingel (MIK-plein) 
afgezet en lopen zelfstandig naar binnen tussen 08.30uur en 08.45uur. 
Aan het einde van de dag lopen de kinderen met de leerkracht naar de poort bij de Randwycksingel 
en halen de ouders de kinderen aan de poort op. 
De ouders komen niet op het schoolplein. 
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Inzet ouders 
In figuur 1 ziet een weergave van de toestroom iedere dag naar school. De Leuvenlaan wordt afgezet. 
Uw auto zult u in de omgeving moeten parkeren. Tot de herfstvakantie zullen de teamleden de 
toestroom bij de Leuvenlaan begeleiden.  
Ná de herfstvakantie heeft de oudergroep (via de klassenouders) aangeboden om de toestroom te 
begeleiden. 
In onderstaand schema ziet u wanneer uw klas aan de beurt is. De indeling verloopt via de 
klassenouders. De kleuterouders zijn de afgelopen periode al ingedeeld voor de kleuterbouw. Dit 
blijft. 
 
Indeling per week, per klas na de herfstvakantie; 2 ouders bij de ingang van de straat van 08.30u-
08.45u en om 14.30u tot 14.45u. 
Week 44 Ouders klas 1a 
Week 45 Ouders klas 1b 
Week 46 Ouders klas 2 
Week 47 Ouders klas 3a 
Week 48 Ouders klas 3b 
Week 49 Ouders klas 4 
Week 50 Ouders klas 5 
Week 51 Ouders klas 6 
 
 
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. Als ouder loopt u gelijk door 
zodat u niet voor een opstopping zorgt! 
 

 
Figuur 1. 
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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. 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. 
De vaklessen (euritmie, gym, handwerken en de baklessen) gaan door. Om de verbinding met het 
onderwijs te houden mogen er 2 ouders per klas (op gepaste afstand) voor ondersteunende 
werkzaamheden aanwezig zijn.  
 

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 ellenboog 
- We schudden geen handen 
- 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!! 
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Thuisblijfregels 
 
Thuisblijfregels leerlingen 
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:  
• Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven 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: lci.rivm.nl/leefregels  
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft de leerling ook thuis.  
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school 
en de opvang.  
• 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 en dan 14 extra dagen 
thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.  
• Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school 
contact op met de GGD. 
 
Kinderen worden geacht naar school te komen indien er geen sprake is van bovenstaande regels.  
 
 
Thuisblijfregels docenten: 
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:  
• Een personeelslid met koorts boven 38 °C blijft thuis.  
• Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/ zij ten minste 7 dagen 
thuisblijven en uitzieken. Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 
24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/ leefregels.  
• 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 extra 
dagen thuisblijven. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis  
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Ventilatie van schoolgebouwen 
Het ministerie van OCW heeft een corona bulletin verspreidt. In dit bulletin is er onder andere 
aandacht voor de ventilatie van schoolgebouwen. De adviezen uit het bulletin zijn gebaseerd op het 
advies van het RIVM ten aanzien van ventilatie van eind juli. Kort samengevat zijn de belangrijkste 
adviezen:  

- De ventilatie van ruimten moet voldoen aan het niveau van het Bouwbesluit. 
- Zorg voor het regelmatig luchten van klaslokalen en andere ruimten. Doe dit in ieder geval 

tijdens de pauzes en voor, tussen en na schooltijd. Dit kan bijvoorbeeld door gedurende 10 
tot 15 minuten ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Let erop dat er tijdens het 
luchten zo min mogelijk mensen in het lokaal aanwezig zijn. 

- Voorkom recirculatie binnen een ruimte en luchtstromen van persoon naar persoon (door 
bijvoorbeeld ventilatoren en mobiele airco’s). 

- Wanneer uit de controle van het ventilatiesysteem blijkt dat dit niet voldoet aan het 
Bouwbesluit, dan kan natuurlijke ventilatie of het plaatsen van een rooster mogelijk uitkomst 
bieden. De school kan contact opnemen met de lokale GGD voor advies over passende 
maatregelen. 
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Samenvatting 
 

- Alle leerlingen gaan volledig naar school.  
- Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.  
- De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
- Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
- Oudergesprekken gaan fysiek door in de klas met inachtneming van de 1,5 meter regel. 

Indien ouders/verzorgers gezondheidsklachten hebben, zoals hierboven beschreven, dan 
gaat het gesprek door op afstand via Microsoft Teams. 

- Testbeleid leerlingen:  Volgens het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-
19/kinderen) (laatste update 1-10-2020) Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én 
tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de kinderopvang en het 
basisonderwijs. 

- Leerlingen met klachten worden op initiatief van ouders, zo mogelijk getest door de GGD met 
toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde 
uitgangspunten.  

- 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).  

- 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). 
 

 
- Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Het is nog steeds van 

belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om:  
- Een goede melding en monitoring van besmettingen. 
- Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school 

binnentreden (zie voor meer informatie: rivm.nl/documenten/triage-bezoekers).  
- Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen. 

 
 


