
 

Protocol heropening scholen vanaf 8 februari 
Laatste aanpassing: zaterdag 6 februari 
 
In dit protocol beschrijven wij de regels en afspraken die gelden vanaf 8 februari om ons                
onderwijs weer zo goed als mogelijk te hervatten. 
 

Algemeen 
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 februari volledig naar school. Onderwijs op afstand komt             

hiermee te vervallen. We geven onderwijs aan alle kinderen, de leerlingen zijn            
verplicht om naar school te komen. Als u twijfels hierover heeft kunt u contact met               
ons opnemen. De school kan gesloten worden als er teveel leerkrachten ziek zijn of              
in quarantaine moeten. Dit gaat in overleg met de bestuurder. 

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden, tussen           
personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden. 

3. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in het gebouw. 
4. De leerkrachten zorgen ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
5. We volgen de richtlijnen vanuit het ministerie op welke manier we het onderwijs             

praktisch vorm kunnen geven om besmettingen te voorkomen. We verdelen de           
leerlingen vanaf groep 3 in cohorten. Dat betekent dat leerlingen worden ingedeeld in             
subgroepen en dat contact tussen deze subgroepen wordt beperkt. Hier valt onder:            
vaste klassenindelingen, subgroepjes of koppels in de klas.  

6. Contact met de leerkrachten loopt via de telefoon, mail of Parro 
7. Alle chromebooks en opladers moeten op 8 februari weer (opgeladen) mee naar            

school genomen worden. Ook de overige schoolspullen moeten weer mee naar           
school. 

8. Bij ziekte van de leerkracht is er helaas geen vervanging. Dat betekent dat de              
kinderen op dat moment thuis moeten werken. We vragen u hier rekening mee te              
houden. 

 

Thuisblijfregels 

IKC Juliana past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie              
hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid  
 
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool: 

● als ze af en toe hoesten; 
● met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of          

benauwdheid. 
 
Zij moeten thuisblijven als: 

● het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en         
keelpijn); 
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● het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer            

dan incidenteel) hoest. 
● als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; 
● het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie; 
● het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19,               

ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat               
die persoon een negatieve testuitslag heeft; 

● het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het             
kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten           
ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school 

 
Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig                  
klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen              
ook weer naar school. 
 
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als: 

● het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en         
keelpijn), de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook            
sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek             
is, 

● er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek, 
● het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 

 
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Voor meer informatie              
zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen  
 
 
Een positieve coronatest. 

● Bij besmetting in een groep worden de richtlijnen en instructies van de GGD gevolgd.  
● In overleg met de GGD kijken wordt besloten of een hele groep in quarantaine moet               

of alleen een bepaalde cohort (kleine groep). 
● Na vijf dagen en een negatieve test zijn de leerlingen weer welkom. Bij niet testen               

van de leerling wordt de quarantaine met 5 dagen verlengd. 
● Een groep in quarantaine ontvangt onderwijs op afstand. 

 
  

Onderwijs op afstand (indien nodig) 
Het is mogelijk dat een groep in quarantaine moet vanwege een besmetting van een leerling               
of leerkracht. Wat gebeurt er dan? 

● De kinderen krijgen werkbladen/ werkboeken en eventueel een Chromebook mee          
naar huis.  

● De leerkrachten van groep 1 t/m 3 gebruiken de site om het werk klaar te zetten.  
● Groep 4 t/m 8 krijgt onderwijs op afstand. Er is elke morgen om 9.00 uur dagopening                

en instructie. Via de site kunnen de kinderen zien wat ze moeten maken.  
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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 

 
 

Begin- en eindtijd 
 
Om de spreiding van ouders en leerlingen in goede banen te leiden, hebben we              
verschillende begin- en eindtijden. Dit geldt voor alle groepen tot minimaal aan de             
voorjaarsvakantie.  
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Beginletter achternaam Begintijd Eindtijd 

A t/m F 8.15u 13.45u 

G t/m M 8.25u 13.55u 

N t/m Z 8.35u 14.05u 



 

Routes 
De routes rondom ons gebouw worden tijdelijk eenrichtingsverkeer. Om de veiligheid voor            
de kinderen te borgen hebben we voor een zogenaamde ‘breng- en haalroute’ gekozen 
 

 

Kleuters 
Brengen en halen  

● Maximaal 1 ouder/verzorger per gezin. Het dragen van een mondkapje wordt ook            
buiten dringend geadviseerd. 

● Er mogen geen ouders/verzorgers in het gebouw. 
● Na het brengen en halen van de kinderen zo snel mogelijk het fietspad verlaten via               

de aangegeven route.  
● Bij het halen van de kinderen de volgende richtlijnen 

○ Houd afstand van andere personen. Wacht in het gemarkeerde vak.  
○ 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. 
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Breng route 8.10 uur - 8.45 uur 
● Aankomst via het fietspad aan de zijde 

Bloemendaallaan 
● Langs de ‘Babbelbaan’ zijn vakken 

gemarkeerd op de stoep. Binnen zo’n vak 
kunt u wachten op uw kind. 

● Vertrek gaat via het fietspad richting de 
sporthal. 

 

Haal route 13.45 - 14.15 
● Aankomst via parkeerplaats/ sporthal 
● Langs de ‘Babbelbaan’ zijn vakken 

gemarkeerd op de stoep. Binnen zo’n vak 
kunt u wachten op uw kind. 

● Vertrek gaat via het fietspad richting de 
Bloemendaallaan. 

 

 



 

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

 

Groep 3, 4, 5 & 8 
Aankomst kinderen 

● Ze parkeren hun fiets op de aangewezen plek die bestemd is voor hun groep 
● Verzamelen op het plein zoals hieronder beschreven. 

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

 
Vertrek kinderen 

● De kinderen gaan groepje voor groepje 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. Het dragen van een mondkapje wordt ook            

buiten dringend geadviseerd 
● Er mogen geen ouders/verzorgers in het gebouw. 
● Na het brengen van de kinderen zo snel mogelijk weer het terrein verlaten volgens              

de aangegeven route.  
● Bij het halen van de kinderen de volgende richtlijnen 

○ Houd afstand van de andere ouders. Wacht in het gemarkeerde vak. 
○ 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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Groep Verzamelplaats 

1 Plein zandbak 

1/2 Plein klimrek 

2 + Instroom Ruimte voor de unit 

Groep Verzamelplaats 

3A Buitenles plaats 

3B Schommel 

4 Bij de klimtoren 

5 Speeltoestel naast lokaal groep 4 

8 Buitenpodium 



 
 

Groep 6 & 7 (De Hoeksteen) 
Aankomst kinderen  

● Ze parkeren hun fiets op de plek die bestemd is voor hun groep 
● Groep 6 en 7 gaan direct naar het lokaal via de nooddeur van hun lokaal. 

 
Vertrek kinderen 

● De kinderen gaan groepje voor groepje naar buiten. 
● Er wordt na schooltijd niet op het speelveld 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. Het dragen van een mondkapje wordt ook            

buiten dringend geadviseerd 
● 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. 

 

Mondkapjes 
Het dragen van mondkapjes is voor de leerlingen van groep 7 en 8 niet verplicht. Als                
leerlingen en/of ouders hier wel voor kiezen, is het uiteraard toegestaan. 
 

En dan nog even dit 
● Trakteren is weer mogelijk, maar alleen voorverpakte traktaties. Alleen na 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. 

● Tot de voorjaarsvakantie hebben we geen gym. 
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