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Inleiding 
 
Dit protocol is een vervolgversie op het protocol voor de gedeeltelijke openstelling van het 
basisonderwijs vanaf 11 mei 2020. Het kabinet heeft op 19 mei jl. aangekondigd dat basisscholen vanaf 
8 juni volledig opengaan, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het 
primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is.  Dit vervolgprotocol omvat enkele verruimingen en 
verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van d.d. 19 mei 2020 om de scholen weer geheel 
open te stellen. In dit herziene protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom 
veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen volledig opengaan.  
 

Uitgangspunten 
 
De belangrijkste uitgangspunten voor het volledig openen van de scholen zijn de volgende: 

 Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. 

 Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

 Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 

 worden. 

 Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij 
contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 

 Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 

 De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

 Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas. 

 Na school gaan alle leerlingen naar huis of de BSO. 

 De MR wordt bij de uitvoering van het plan betrokken waarbij termijnen voor overleg in 
redelijkheid worden ingevuld, zodat snel besluiten kunnen worden genomen. 

 

Voor overige uitgangspunten verwijzen we naar het Protocol volledig openen basisonderwijs. 
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Aanpak organisatie en inhoud 
 
Lesrooster: 
Het continurooster blijft zoals het nu uitziet  gelden tot het einde van het schooljaar. Door het 
handhaven van het continurooster kunnen we het buiten spelen in je eigen groep garanderen  en  
hoeven leerlingen niet heen en weer te reizen tussen school en thuis.  
 
Schooltijden (Inloop vanaf 8.30): 

Leerlingen van groep 1 t/m 4  
Ma-di-do: 08.45-14.45 uur 
Vrij: 08.45-12.15 
Wo: 08.45-12.30 uur 

 
 Leerlingen van groep 5 t/m 8 

Ma-di-do-vrij: 08.45-14.45 uur 
Wo: 08.45-12.30 uur 

 
 
Schema van pauzes: 

 Speelheuvelkant  Basketbalkant 

10.15 Groep 1/2   Groep 5/6 

10.30 Groep 3/4 Groep 7/8 

   

12.15 Groep 3/4  Groep 5/6 

12.30 Groep 1/2 Groep 7/8 

 

Onderwijs: 
De focus van ons onderwijs ligt op het fysiek onderwijs. Alle leerlingen krijgen onderwijs op school. 
Alleen voor leerlingen die niet naar school kunnen komen omdat ze tot de risicogroep behoren of van 
wie een of meerdere gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen thuis onderwijs volgen. Hoe dit 
wordt vormgegeven is in overleg met de ouders en de leerkracht. Voor deze ouders/ verzorgers geldt  
dat ze de GGD of hun huisarts kunnen raadplegen. 
 
Onderwijsinhoud: 
Vanwege de bijzondere situatie zullen we afwegingen per groep en of per leerling moeten maken. Er 
wordt goed onderzocht welke onderdelen het meest relevant  zijn. Uiteraard blijft er ook voldoende 
aandacht voor de pedagogische aanpak. 
 
Ondersteuning 
Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, proberen we ook nu natuurlijk zo goed mogelijk te 
helpen. De reguliere begeleiding op school gaat gewoon door. Als er overleg nodig is met bijvoorbeeld 
de schoolmaatschappelijk werker, Team Jeugd of het samenwerkingsverband dan kijken we of dit 
fysiek kan plaatsvinden of dat we dat op afstand doen.  
 
Sport- spelmomenten: 

 De leerlingen zoveel als mogelijk mee naar buiten nemen. 

 We geven voorlopig geen gymlessen (sportzaal is tot nadere info gesloten). 
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Extra activiteiten: 
Als school zijn we op advies van de overheid terughoudend in het organiseren groepsactiviteiten. Dit 
jaar zijn er geen maandvieringen, schoolreisjes, schoolkampen, musicals en of andere excursies meer. 
Voor de leerlingen van groep 8 wordt gekeken om toch op een passende manier afscheid te nemen 
van de basisschool. Indien voor deze groep een activiteit georganiseerd wordt, dan vindt deze bij 
voorkeur buiten en in de eigen vaste klas of groep plaats. 
 
Inrichting van de lokalen: 

 Kinderen hoeven geen 1.5 meter afstand van elkaar te houden. Leerkrachten blijven wel 
zoveel mogelijk op 1.5 meter afstand van de leerlingen.  

 In de klaslokalen wordt de opstelling van tafels en stoelen zo ingericht dat afstand houden 
mogelijk is.  

 
Leerlingen van groep 1 en 2: 
Het bewaren van anderhalve meter afstand tussen leerling en de leerkracht in groep 1-2 is praktisch 
gezien ingewikkelder. Deze kinderen hebben nog vaak hulp op korte afstand nodig. 

 Ouders wordt verzocht de kinderen kleding aan te doen die zelfstandig aan- en uitgetrokken 
kan worden en kan worden 'vastgemaakt' (knopen van broeken, klittenband e.d.) 

 Ouders wordt verzocht eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden 
'genuttigd' (geen lastige bekers, maar pakjes ed.; schoongemaakt fruit). 

 

Gebruik van het schoolgebouw en schoolplein 
We maken zo optimaal mogelijk gebruik van het schoolgebouw, de ingangen en het schoolplein. 
De kinderen kunnen het schoolplein en schoolgebouw vanaf 8.30 uur betreden. Ook vanaf 8 juni 
hanteren we voor de ingangen de bekende afspraken: 

 Kinderen van groep 1/2 gebruiken de poort bij de speelheuvel. Ouders mogen meelopen tot 
aan de buitendeur bij het klaslokaal van juf Ramona. 

 Kinderen van groep 3/4 gebruiken de poort aan de pleinkant en komen binnen via de deur van 
de ruimte bij de kopieermachine. 

 De leerlingen van groep 5/6 gebruiken de poort op het plein en komen binnen via de 
pleindeur. 

 Kinderen van groep 7/8 gebruiken de deur bij het fietsenhok. 
 
De kinderen bewaren hun jas en tas in het lokaal zoveel mogelijk bij hun eigen tafel en stoel. De 
komende periode gebruiken we de sloffen niet. 
 
De kinderen gebruiken de aangewezen toiletgroepen van hun eigen groep. 
 
De bibliotheek en andere ruimtes worden in principe niet gebruikt als lesplaats.  
 
De koffiekamer en overlegruimte is in principe alleen toegankelijk voor leerkrachten.  
 
Bezoek van derden wordt zoveel mogelijk ontmoedigd. Indien het noodzakelijk is voor het 
(onderwijs)proces wordt door de bezoeker een registratielijst ingevuld. Deze registratie wordt alleen 
bewaard voor de GGD i.v.m. een eventueel contactonderzoek. 
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Ouders  
Ouders kunnen het schoolplein en het schoolgebouw niet betreden, uitgezonderd tussentijdsophalen 
of in een noodgeval. Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s) (cf 
RIVM-richtlijn). Oudergesprekken vinden indien nodig digitaal plaats.  
 

Vrijwilligers en stagiaires 
(Vaste)Vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden in en rond de school uitvoeren en hiervoor 
bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding ontvangen, kunnen weer aanwezig zijn op school. Op hen zijn 
dezelfde regels van toepassing als op het personeel. Stagiaires kunnen, in afstemming met de opleiding, 
aanwezig zijn in de school. 

  
Noodopvang 
De noodopvang komt te vervallen vanaf 8 juni. 

 
Gezondheid en hygiëne maatregelen op school 
Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zo veel als mogelijk uit de 
weg worden gegaan. Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en dienen 
onderling de 1,5 meter afstand te houden. 
 
Handen wassen, hoesten of niezen 
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. 
Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 20-30 seconden. Zodra de kinderen op school komen 
wassen zij eerst hun handen met zeep. Bij iedere wastafel zal een poster opgehangen worden rondom 
goed handen wassen. 
 
Eten en drinken 

 Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch. 

 Kinderen mogen geen voedsel delen. 

 Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel. 
 
Verjaardag vieren 
Traktaties zijn tijdens de Coronatijd niet toegestaan op school. Natuurlijk vieren we de verjaardagen 
wel in de klas. 
 
De school draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk 
worden nageleefd. In ieder klaslokaal is dan ook aanwezig: 

 Handen wassen met zeep 

 Papieren handdoekjes. 

 Tafels dagelijks schoonmaken met zeep. 
 
Hygiëneregeling leermiddelen: Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen 
bij gebruik door meerdere leerlingen met regelmaat ontsmet te worden. Ook materialen die met 
regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden met regelmaat ontsmet/ schoon 
gemaakt.  
 
Dagelijks wordt er intensief schoongemaakt door schoonmaakbedrijf Balanz. Ze zorgen ervoor dat met 
name deurposten, klinken en trapleuningen extra gereinigd worden. 
 
Bij vragen over hygiënemaatregelen nemen we contact op met GGD Zuid-Limburg.  
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Thuisblijfregels-gezondheid leerlingen 
 

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

 Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 
o Neusverkoudheid. 
o Hoesten. 
o Moeilijk ademen/benauwdheid. 
o Tijdelijk minder ruiken en proeven. 
o 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. 

 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.  
 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

 Zie testbeleid leerlingen: 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 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). 

 De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende 
maatregelen van kracht: 

o Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis. 
o Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 

ouder(s)/verzorger(s). 
o Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek 

onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). 
o 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). 
o Ouders worden gebeld als kinderen ziek zijn, of zich een andere omstandigheid 

voordoet waarbij ophalen of ouderondersteuning nodig is, zoals bijvoorbeeld bij 
broekplassen/ poepen. Ouders kunnen worden gebeld door het schoolnummer, maar 
ook door een individueel mobiel nummer. 
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Thuisblijfregels-gezondheid personeel 
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe: 
• Een personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten4 blijft thuis: 

o Neusverkoudheid. 
o Hoesten. 
o Moeilijk ademen/benauwdheid. 
o Tijdelijk minder ruiken en proeven. 
o 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 koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft het personeelslid ook thuis.  
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer naar 
school. 
• 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 
• Personeelsleden met klachten nemen contact op met de bedrijfs-/ arbo-arts. 
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  
• Personeelsleden met coronagerelateerde klachten worden getest conform het landelijk testbeleid en 
opgestelde uitgangspunten. De regie van het testbeleid ligt bij de GGD: ggdghor.nl/thema/ testen-
covid-19/.  
• Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden je 
eventueel vanuit huis kunt doen).  
• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze 
medewerker in overleg met de bedrijfs-/arbo-arts of behandelend arts en werkgever). 
• Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk 
op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever en behandelend arts). 
• Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat 
hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen 
kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. Indien een individueel personeelslid 
toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit 
veiligheidsoverwegingen is het niet nodig.  
• Medische informatie van het personeelslid wordt niet gedeeld met de werkgever of collega’s.  
• De bedrijfs-/arbo-arts kan hierbij betrokken worden. 


