
 

Protocol volledige heropening scholen na 8 juni 
In dit protocol beschrijven wij de regels en afspraken die gelden na 8 juni om ons onderwijs                 
weer zo goed als mogelijk te hervatten. 
 

Algemeen 
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. Thuisonderwijs komt            

hiermee te vervallen. 
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard           

worden. 
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden. 
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in het gebouw. 
6. De leerkrachten zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep. 
8. Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
9. Contact met de leerkrachten loopt via de telefoon, mail of Parro 

 

Thuisblijf regels 
Gezondheid leerlingen en personeelsleden 
We passen de de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het             
onderwijs toe: 

● Een leerling of personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 
○ Neusverkoudheid. 
○ Hoesten. 
○ Moeilijk ademen/benauwdheid. 
○ Tijdelijk minder ruiken en proeven. 
○ Een leerling of personeelslid met koorts boven 38 °C blijft thuis. 

● Als iemand in het huishouden van de leerling of personeelslid koorts boven 38 °C              
en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling of personeelslid ook thuis. Als           
iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling of             
personeelslid weer naar school en de opvang. 

● Wanneer een leerling of een huisgenoot positief getest is op corona, meldt dit zo snel               
mogelijk bij de directie! Meer informatie op https://lci.rivm.nl/leefregels en         
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis  
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Continurooster 
Tot de zomervakantie maken we gebruik van een continurooster. Dat ziet er alsvolgt uit 
 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Instr. t/m 4 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15 8.30 - 12.15 8.30 - 14.15 8.30 - 12.15 

5 t/m 8 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15 8.30 - 12.15 8.30 - 14.15 8.30 - 14.15 

 
● Kinderen nemen zelf lunch mee. 
● Voor of na het eten gaan de kinderen per groep naar buiten voor een frisse neus.  
● Voor het eten en/of na het buitenspelen wassen de kinderen hun handen.  

 
Maakt u gebruik van de BSO, dan gaan de kinderen op de middag 45 minuten extra naar de                  
BSO. Stichting Kindcentra de Drieslag heeft besloten om de kosten die dit met zich              
meebrengt tot de zomervakantie voor hun rekening te nemen. Deze zullen dus niet in              
rekening gebracht worden bij de ouders.  
 

Kleuters 
Brengen en halen  

● De kleuters worden tussen 8.20 uur en 8.30 uur verwacht op het plein 
● Maximaal 1 ouder/verzorger per gezin. 
● Er mogen geen ouders/verzorgers in het gebouw. 
● Na het brengen en halen van de kinderen zo snel mogelijk het terrein verlaten.  
● Op de maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kleuters tussen 14.10 uur en             

14.15 uur opgehaald worden. Woensdag en vrijdag kan dat tussen 12.10 uur en             
12.15 uur 

● Bij het halen van de kinderen de volgende richtlijnen 
○ Houd afstand van andere personen. 
○ De leerkrachten laten de kinderen gaan als ze de ouder/verzorger gezien           

hebben. De kinderen komen naar de ouders toe.  
● Ze parkeren hun fiets op de aangewezen plek die bestemd is voor hun groep 
● Verzamelen op het plein zoals hieronder beschreven. 

 

Groep Verzamelplaats 

Instroom Grasveld bij de achteringang 

1 Kleuterplein zandbak 

1/2 Kleuterplein klimtoestel 

2 Grasveld bij de achteringang 
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● Onder begeleiding van de leerkrachten gaan de groepen één voor één naar binnen. 
● De jassen en tassen gaan mee de groep in. 

 

Groep 3 t/m 8 
Aankomst kinderen 

● De kinderen komen tussen 8.20 en 8.25 naar school 
● Ze parkeren hun fiets op de aangewezen plek die bestemd is voor hun groep 
● Verzamelen op het plein zoals hieronder beschreven. 

 

Groep Verzamelplaats 

3 De boomstronken langs het voetbalveld 

4 Bij het schuurtje achter de unit 

5 Klimtoren 

6 Buitenlesplaats 

7 Speeltoestel voor lokaal groep 3 

8 Buitenpodium 

 
● Onder begeleiding van de leerkrachten gaan de groepen één voor één naar binnen. 
● De jassen en tassen gaan mee de groep in. 

 
Vertrek kinderen 

● De kinderen gaan groep voor groep naar buiten. 
● Er wordt na schooltijd niet op het plein gespeeld.  
● Ze gaan direct naar huis.  

 
Brengen en halen van de kinderen 

● Indien mogelijk de kinderen zelfstandig naar school laten gaan.  
● Maximaal 1 ouder/verzorger per gezin. 
● Er mogen geen ouders/verzorgers in het gebouw. 
● Na het brengen van de kinderen zo snel mogelijk weer het terrein verlaten.  
● Bij het halen van de kinderen de volgende richtlijnen 

○ Houd afstand van de andere ouders. 
○ Kom zo laat mogelijk en ga zo snel mogelijk weer weg. 
○ De kinderen komen naar de ouders toe en niet andersom. 
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Hygiëne 
Handen wassen 

● Er zijn voldoende middelen aanwezig om de handen te wassen. 
● Voor het eten en drinken en na het buiten spelen moeten de kinderen verplicht hun               

handen wassen.  
 
Toiletten: 

● De kinderen gaan naar het toilet wat bestemd is voor hun groep 
● Na het gebruik van het toilet moeten de kinderen hun handen wassen. 

 
Schoonmaak 

● Elke dag wordt het gebouw grondig schoongemaakt volgens een speciaal protocol           
door het schoonmaakbedrijf  

● Tussendoor worden de deurklinken, trapleuningen en dergelijke schoongemaakt.  
 

En dan nog even dit 
● Nu iedereen weer naar school gaat, moeten alle chromebooks en opladers op 8 juni              

weer mee naar school.  
● Bij ziekte van de leerkracht proberen we vervanging te zoeken. Is er geen vervanging              

mogelijk, dan blijven de kinderen thuis. 
● Trakteren is weer mogelijk, maar alleen voorverpakte traktaties. Dit moet ook           

gebeuren in overleg met de leerkracht.  
● Hoofdluis heeft geen last van het coronavirus. Die gaan gewoon hun gang. Er kan op               

school niet gecontroleerd worden op hoofdluis. De ouders/verzorgers zullen zelf de           
kinderen moeten controleren. 
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