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Richtlijnen Heropening school
Deze samenvatting heeft in eerste instantie tot doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop
wij de school onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk) zo goed als
mogelijk vorm en inhoud kunnen geven i.r.t. Covid-19 maatregelen.
Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel als mogelijk beperken.
We streven naar een school als zone ‘veilige zone’ voor leerlingen en medewerkers.
Allerlei verschillende elementen kunnen van invloed zijn op de uitwerking van het plan.
De invulling is afhankelijk van:
• Wet- en regelgeving m.b.t. COVID-19 vanuit de overheid
Het RIVM/GGD-advies.
• Afspraken op bestuursniveau.
• Afspraken op schoolniveau (ouders, MR en leraren).
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Gezondheid en Hygiëne
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.
Dus ook het geven van een hand bij binnenkomst /vertrek aan leerlingen blijft niet toegestaan.
Leerkrachten mogen zelf met de klas hier een andere invulling aangeven. Het belang van begroeten
en afscheid nemen zoals gewend blijven we wel onderstrepen.
Medewerkers dienen onderling de 1,5 meter afstand te houden.
Bij verplaatsingen buiten de klas, door volwassenen, is er een advies een mondkapje te dragen. In de
klas kan dit op wens van de leerkracht.
Leerlingen in groep 7-8 mogen conform advies overheid een mondkapje dragen, dit is niet verplicht.
Pauze leerkrachten vindt gespreid over teamkamer en aula plaats, er worden geen stoelen bij
geschoven. Zijn alle stoelen bezet dan zoek je een van de kantoorruimtes als pauze plek.
Ook bij het pakken van koffie en bij het kopieerapparaat dient iedereen de 1,5 m te handhaven.
Uiteraard mag je ook gaan wandelen in de pauze.
Procedure hygiëne maatregelen
Bij binnenkomst: tafel met desinfectie schoonmaken, aansluitend handen wassen.
Handen wassen minimaal 20 sec.
- bij binnenkomst leerlingen
Handen wassen of gebruik desinfectiemiddelen voor de leerlingen geldt:
- voor het eten,
- na buiten spelen
- na hoesten/niezen.
Kranen voor handen wassen: Groep 1-2 in de klas. Groep 4-5 leerplein, groep 3 wc. Groep 7-8 wc
lokaal en gr 8 kantoor Ine, gr 6 wc naast lokaal.
Desinfectie voor leerkrachten en leerlingen: handgel/spray voor elk lokaal, keuken, receptie, MT
Handzeep: bij elke kraan
Papieren handdoekjes liggen bij elke kraan en er staat een prullenbak!
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 minimaal 20 seconden. Leerlingen krijgen instructie om de
handen goed te wassen. De leerlingen drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes.
• Terugkerende training en aandacht voor routinematig handen wassen;
• Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen bij aankomst op school;
• Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na
hoesten of niezen;
• Geef instructie om in de elleboog te hoesten;
• Zorg dat in school alleen papieren zakdoekjes gebruikt worden;
• De leraar geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden.
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Eten en drinken
• Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch.
• Kinderen mogen geen voedsel delen.
Trakteren
Trakteren bij een verjaardag is weer toegestaan, liefst geen eten en vindt plaats aan het einde van de
dag zodat het mee naar huis kan. Indien het wel eten is zijn voorverpakte producten verplicht.
Looproutes
Halen en brengen via aangegeven ingangen. De leerpleinen zijn breed genoeg, en op de trappen
loopt men altijd aan de rechterzijde.
Schoonmaak
Het reguliere poetsrooster is hervat.
In de klas is de leerkracht verantwoordelijk voor dagelijks, met de leerlingen, reinigen van de tafels.
Denk ook aan deurklink als je tafels poetst met de groep.
Contacten collega's
Probeer buiten les gebonden tijd zoveel mogelijk thuis te werken, en ben via Teams beschikbaar voor
je collega's.
Draag de 1,5m afstand ook uit door duidelijk zichtbaar afstand te houden op het plein, gang,
kopieerapparaat (ook voor de beeldvorming).

Ziekte / gezondheidsklachten
Zieke collega’s
Deze aanpak staat en valt met de gezondheid van de leraren. Medewerkers kunnen werken als er
geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. Indien een medewerker klachten heeft die te
relateren zijn aan covid-19 (zoals verkoudheid) dient een leerkracht zich te laten testen via het
onderwijsnummer van de GGD. Bij negatieve testuitslag komt de medewerker weer naar school.
Zieke leerlingen
Kinderen van het basisonderwijs mogen naar school als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder
koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie
of als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid. Kinderen met andere
klachten, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten
thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden. Kindercentra en basisscholen
melden clusters van 3 of meer kinderen in één groep met verdenking op COVID-19 aan de GGD.
Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zie
hiervoor de beslisboom in de bijlage. Voor 8 februari volgt er een nieuwe beslisboom.
Hierbij is inmiddels een handreiking vanuit de GGD opgesteld m.b.t. leerlingen met hooikoorts
klachten. Met chronische hooikoortsklachten mogen leerlingen gewoon onderwijs volgen, indien
gewenst kunnen ze getest worden.
Positief geteste leerling of leerkracht/onderwijsassistent in een groep
Indien er een kind of leerkracht uit een groep positief test, gaat de hele klas in quarantaine voor de
duur van 5 dagen. Medewerker en leerlingen gaan na 5 dagen testen. Leerkracht via
Onderwijstelefoonnummer GGD.
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Kinderen testen ook na 5 dagen, willen ouders dit niet of uitslag niet delen blijft leerling 10 dagen in
quarantaine. Dit is een wettelijke maatregel. We bieden in dat geval ook geen noodopvang!
Zolang de leerkracht niet ziek is, wordt er online onderwijs verzorgd.
Klassen naar huis?
Indien een leerkracht ziek is en er geen vervanging vanuit de flexibele schil meer mogelijk is, dan zal
een klas naar huis gestuurd worden. We proberen dit uiteraard te voorkomen. Er worden in elk geval
geen groepen opgesplitst!
Indien iemand uit de klas positief test gaat de hele klas naar huis, indien leerkracht niet ziek is wordt
onderwijs online voortgezet.

Organisatie
Pauzetijden/ spel en buitenspelen.
• Wij splitsen de pauze tijden niet verder op, dan we regulier al doen door de kleinschaligheid
van de school.
• Kleine pauze door eigen leerkracht, volgens normaal rooster.
• TSO wordt georganiseerd door Kinderstralen, conform ons hygiëne protocol.
• Leerlingen die géén gebruik maken van TSO worden door leerkracht naar poort begeleid en
mogen om 12.55 uur weer naar binnen, ouders mogen niet het plein op i.v.m. de TSO.
Wanneer krijgen de leerlingen onderwijs op afstand:
Als er lesuitval is door ziekteklachten van de leraar en geen ander personeel beschikbaar is, vervalt
de fysieke les en geeft de leerkracht les via Teams (indien zijn gezondheid dit toelaat) zoals ook bij de
totale sluiting van toepassing was.
Wanneer een leerling ziek is en/of klachten heeft kan het kind thuis werken aan de weektaak, net als
klasgenoten. Indien een van de huisgenoten symptomen (zie richtlijnen verder in het protocol) van
corona vertoont moet de leerling ook vanuit thuiswerken.
Inrichting van de lokalen.
Het RIVM heeft aangegeven dat wij de 1½ meter afstand binnen de school niet hoeven te hanteren
tussen leerlingen en leerling-leerkracht. Wel is 1,5 meter afstand tussen leerkracht en leerling het
uitgangpunt. Dit is meer ter bescherming van de leerkracht.
Ons ventilatiesysteem is goed gekeurd conform covid-19 richtlijnen.
Het lokaal zal bij iedere pauze en tussendoor geventileerd worden door ramen op te zetten en waar
mogelijk ook tussentijds. Bij de gymzaal is dit via de nooddeur.
Maak gebruik van je spatscherm als je 1-1 met leerlingen werkt.
Indien leerkrachten dit wensen mogen tafels in U-vorm gezet worden om zo meer afstand te creëren.
Dit geldt niet voor de kleutergroepen omdat dit niet past binnen de werkwijze van kleuters, waarin
kinderen in diverse hoeken spelen.
Leerlingen van groep 1 en 2.
Het bewaren van 1½ meter afstand tussen leerling en de leraar en leerlingen onderling is praktisch
gezien ingewikkeld. Personeel is onderling alert en beperkt fysiek contact met leerlingen.
Vraag aan ouders om kinderen kleding aan te doen die door kinderen zelfstandig aan- en
uitgetrokken kan worden.
Vraag aan ouders om eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk door kinderen zelf kan worden
geopend, geen bekers maar pakjes ed.; schoongemaakt fruit.
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Plusklas
De plusklas zal gestopt worden voorlopig, gedurende de huidige coronamaatregelen. Enerzijds om
wisseling van personeel en leerlingen te beperken en anderzijds om voldoende personeel in de
flexibele schil te hebben.

Onderwijsassistenten
Onderwijsassistenten mogen niet meer op een dag in meerdere groepen werken, zoals gebruikelijk
was. Dit resulteert in volgend schema, waarbij Esther een eigen lokaal krijgt en leerlingen voor
gebruik hun tafel desinfecteren.
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Externen in school
Externen in de school
Externe professionals zijn welkom in de school indien dit nodig is voor de begeleiding van leerlingen.
Dit zal zo veel mogelijk in de oude peuteropvang plaatsvinden, zodat er zo min mogelijk verplaatsing
in de school is. Kinderen gaan zelf naar de begeleiding toe. Zij dienen zich, net als het personeel, aan
dit protocol te houden. Bij binnenkomst kan het zijn dat er gezondheidsvragen worden gesteld (geen
klachten zelf, geen contact positief geteste personen geweest afgelopen 10 dagen, oranje gebied
bezocht).
Externen dienen zich te registeren bij binnenkomst en vertrek, handen desinfecteren en zijn
verplicht een mondkapje te dragen.
Dit geldt ook voor externen die voor ondersteunende diensten zoals reparaties komen, en deze
dienen zoveel mogelijk na schooltijd te plaats te vinden. Dit gaat altijd in overleg met het MT.
TSO medewerkers
Bij binnenkomst registeren, desinfecteren van handen en dragen gedurende verblijf in de school een
mondkapje.
Ook bij TSO worden handen gewassen/gedesinfecteerd door de kinderen voor het eten.
Geen samenscholing van TSO medewerkers in het gebouw. Binnenkomst direct naar betreffende
lokaal. Om 11.55 uur mogen de medewerkers de school in en verlaten deze ook na de opvang.
Er zal geen knutselactiviteiten e.d. in het derde kleuterlokaal geboden worden als pauze, iedereen
gaat naar buiten.
Ouders in de school
Ouders zijn niet welkom in de school. Ook niet om tussentijds een leerling op te halen of terug te
brengen van bijv. logopedie.
We vragen ouders bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1 ½ meter te respecteren.

6

Indien noodzakelijk dat een gesprek fysiek plaatsvindt, gebeurt dit in de ruimte van de peuteropvang
of aula, waar zij zich registeren bij binnenkomst en vertrek, handen desinfecteren en een mondkapje
dragen totdat men zit.
Ouders in de school
Ouders zijn niet welkom in de school.
Halen / brengen
• We vragen ouders bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1 ½ meter te
respecteren.
• Kinderen mogen ook maar door 1 ouder/verzorger naar school gebracht worden.
• We verzoeken tot het dragen van een mondkapje bij het brengen en halen (geen
verplichting).
• Ouders brengen leerlingen maximaal tot het lint en blijven daar niet staan om te zwaaien.
• Ouders mogen kinderen op het schoolplein brengen, omdat we daar meer ruimte hebben
om afscheid te nemen en afstand tussen volwassenen beter te realiseren is dan bij de poort.
• Op het schoolplein is samenscholing van ouders niet toegestaan.
• Leerlingen kunnen van meerdere ingangen gebruikmaken. Elke groep krijgt een vaste ingang
en looproute.
• Aan het eind van de lesdag worden leerlingen groepsgewijs naar buiten gebracht.
• Kinderen van de bovenbouw komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
Noodopvang
De noodopvang voorziening is vervallen met het volledig openen van de scholen.

Onderwijsaanbod
Handvaardigheid
Handvaardigheid wordt weer hervat zonder ouderhulp, in het handvaardigheidslokaal. De
groepsleerkracht werkt op dat moment op een andere plek aan zijn eigen taken zoals gebruikelijk.
Bieb
De bieb zal verzorgd worden door 1 vaste medewerker die ook TSO medewerker is en daarom dus de
uitzondering is die wel binnen mag en verplicht is een mondkapje te gebruiken gedurende de
aanwezigheid in gebouw. Boeken worden nog steeds in een doos ingeleverd en (vanaf 3-6-20) 36 uur
bewaard voordat ze verwerkt worden. Dit is conform richtlijnen Centre Ceramique waar wij als
steunpunt onderdeel van zijn.
Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen
• Oudergesprekken zoveel mogelijk online via teams van de leerling voeren.
• Indien dat niet mogelijk is, kan het gesprek op de speelplaats na schooltijd als iedereen weg
is, plaats vinden met in achtneming van de afstand 1.5m.
• In uitzonderlijke gevallen vinden gesprekken plaats in de aula, waarbij het mogelijk is de
anderhalve meter in acht te nemen.
• Indien een gesprek (binnen) plaats vindt, wordt gevraagd naar gezondheidsklachten (zgn.
gezondheidscheck).
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Praktische open vragen/aandachtspunten:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hoe gaan we om met ouders die hun kind niet naar school durven te sturen? IB-er gaat
hierover in gesprek met betreffende ouder.
Hoe gaan we om met zorgen van leraren? MT is beschikbaar voor leraren en ouders voor
vragen/zorgen. Schroom als medewerker niet het MT te benaderen via gsm/ Teams.
Hoe gaan we om met zorgen leerlingen? Via (klassen)gesprek door leerkracht.
Hoe gaan we om met schoolverzuim?
Uitgangspunt is iedereen naar school conform regels ziekte binnen gezin of bij leerling zelf.
Leerplicht zal het gesprek aangaan met ouders die hun kind niet naar school willen sturen.
In Esis noteren verzuim: indien een leerling in quarantaine is, dan code Quarantaine
hanteren. Indien kind positief getest is code: Corona. Ander verzuim zoals gebruikelijk
noteren.
Voorschoolse opvang wordt weer hervat, ouders geven zoals gebruikelijk vooraf aan dat hun
kind hier gebruik van maakt.
BSO vindt plaats door Samen Spelen, zij hanteren in het gebouw hetzelfde protocol.
Er vindt feest plaats maar geen carnaval in de gebruikelijke vorm, leerkrachten mogen dit zelf
invullen met de inachtneming van de 1,5m regels en alleen in eigen lokaal met eigen groep.
Bespreek wenselijkheid knuffelen e.d. (met name in hogere groepen) in de klas.
We gaan geen cohorten (groepsjes) maken, bij besmetting hele klas naar huis.

Bijlagen
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