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______________________________________________________________________________________________________________ 

SCHOOLSPECIFIEK PROTOCOL Basisschool Op Dreef vanaf 8 juni 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.  Op basis van dit kabinetsbesluit hebben de partijen een vervolgprotocol ontwikkeld.  

Dit vervolgprotocol omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen. Het protocol is opgesteld door PO-Raad, 

AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, 

BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Het protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende 

autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.  

Het is een vervolgversie op het protocol voor de gedeeltelijke openstelling van het basisonderwijs vanaf 11 mei 

2020, waarbij wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening 

mee gehouden kan worden als handreiking voor de scholen bij het volledig opengaan.  

 

Het kabinetsbesluit tot de volledige opening van de basisscholen is leidend: vanaf 8 juni gaan alle leerlingen 

weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften.  

Bij deze volledige opening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.  

 

Gisteren (3-6-2020) zijn de eerste resultaten van het langverwachte onderzoek bekend gemaakt. 

De resultaten van dit onderzoek in Nederlandse gezinnen bevestigen het beeld dat kinderen een beperkte rol 

spelen in de overdracht van het virus. Het virus wordt vooral verspreid tussen volwassenen van ongeveer 

dezelfde leeftijd. Kinderen worden wel besmet, maar minder vaak dan volwassenen. En binnen gezinnen 

hebben vooral ouders hun kinderen besmet en niet andersom. Het RIVM heeft dan ook bevestigd dat er geen 

belemmeringen zijn om de basisscholen volledig te openen. 

Hieronder leest u de nadere invulling en aanpassingen hierop voor de specifieke situatie van onze school. 

  

1.LESDAGEN EN GROEPERING LEERLINGEN  

• alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 weer volledig naar school; 

• de schooltijden wijzigen niet;  

• tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 m afstand gehandhaafd te worden; 

• indien een groepsactiviteit georganiseerd wordt, dan vindt deze bij voorkeur buiten en in de eigen 

vaste groep plaats.  

 

2.BRENGEN en HALEN; onderstaande punten blijven gehandhaafd  

• alle kinderen worden om 8.20 u verwacht op school in de bekende ‘vakken’ op de speelplaats; 

• de leerkracht haalt de leerlingen daar om 8.20 u op;  

• de groepen gaan om beurten via de eigen in-uitgang van de groep naar binnen; 

• voor de groepen 1/2  worden extra collega’s ingezet ter ondersteuning bij het naar binnen gaan; 

• ouders mogen zich niet op het schoolterrein en in het schoolgebouw begeven;  

• de randen van het schoolterrein zijn daarom ‘rood’ gemarkeerd; 

• we verzoeken u dan ook om uw kind naar de aangegeven plek zie onderstaand schema (blz.2) 

te wijzen en vooraf afscheid te nemen;  

• kinderen worden door maximaal één volwassene gebracht /opgehaald; 

• blijft u aub niet wachten, belangrijk daarbij is de 1,5 m in acht te blijven nemen, ophoping te 

voorkomen en te zorgen dat ook de groepen leerlingen zo min mogelijk met elkaar in contact komen; 
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• de fietsenstalling wordt gebruikt zoals gebruikelijk; kinderen zetten de fiets weg en gaan direct  

naar de aangegeven plek. 

 

Voorschoolse opvang  

De pedagogisch medewerker van Korein brengt de kinderen die bij de VSO zijn om 8.30 u naar hun lokaal. 

 
Eind van de dag 14.15 u 

• de groepen gaan onder leiding van de leerkracht naar buiten via de eigen in-uitgang;   

• ouders kunnen hun kind ophalen op dezelfde plek als bij start van de dag; 

• door de leerkrachten wordt erop toegezien dat de kinderen die opgehaald worden hun ouders 
treffen of direct het plein verlaten.  
 

Buitenschoolse opvang 
Korein: in centrale hal opvang door medewerker van Korein. Daarna verdeling over de vleugels, indien nodig. 
Witte Wiel: verzamelen op schoolplein Rapportstraat onder de klok: vak 7. 
Sportstuif: verzamelen op schoolplein Rapportstraat onder de klok: vak 8. 
 
Schema in- uitgangen voor de groepen 

In-en uitgang   Plaats  bij… Groep 

1  kleuteringang, aan Kerkweg, bij duikelrek 
    
 

1 / 2 A  
1 / 2 C 
1 / 2 D 

2  kleuteringang, aan Rapportstraat  
 

1 / 2 E 
1 / 2 B 

3  ingang van groep 3/4, via trap 
 

3 A 
3 B 

4  hoofdingang, bij de zandbak 
 

4 A 
4 B 

5  
 

ingang van groep 5/6, via trap 
   
   
 

5 A 
5 B 
6 A 
6 B 

6 ingang van groep 7/8, via trap 7 A 
7 B 
8 A 
8 B 

7 schoolplein Rapportstraat (onder de klok) Witte Wiel 

8 schoolplein Rapportstraat (onder de klok) Sportstuif 

 
Pauzebeleid   

• de klas waaraan les gegeven wordt, blijft ook tijdens de pauze zo veel mogelijk gescheiden 
gehandhaafd; 

• groepen maken gescheiden van andere klassen gebruik van het schoolplein. 
 

3. CONTACTEN OUDERS 

• ouders mogen niet op het schoolterrein en in het schoolgebouw komen;  

• er is dan ook geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouders; 

• de oudergesprekken voor alle leerlingen uit leerjaar 1 t/m 7 staan gepland in week 27,  

zoals aangekondigd op 28-5 jl. in nieuwsbrief nr. 18; 

• deze gesprekken vinden digitaal plaats; 

• nadere informatie en planningsafspraken hiervoor volgen tijdig via de leerkracht;  

• met uitzondering van deze oudergesprekken verlopen alle contacten met ouders via de mail  

of onder omstandigheden telefonisch;  
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• met ingang van 8 juni wordt door scholen geen noodopvang meer aangeboden; 

• de buitenschoolse opvang volgt de basisscholen en zal ook per 8 juni volledig open gaan. Kinderen 

worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen volgens het contract dat ouders hebben. 

 
4. HYGIËNEMAATREGELEN EN SCHOONMAAK; onderstaande punten blijven gehandhaafd 

• in iedere groep is handzeep, desinfecterende gel, papieren handdoekjes, oppervlakte spray; 

• extra flacons desinfecterende zeep staan op centrale plekken in de school; 

• gedeelde leermiddelen en spelmateriaal worden met regelmaat gereinigd; 

• bij de start van de dag, na elke pauze en voor de lunch worden de handen gewassen door zowel de 

leerlingen als de leerkracht. Dit gebeurt in het klaslokaal. 

schoonmaak 

de volgende ‘extra’ afspraken voor de scholen zijn vanuit Veldvest met het schoonmaakbedrijf gemaakt: 

• in de ochtend wordt een schoonmaakroute gelopen; 

• alle contactpunten zoals klinken, trapleuningen en alle toiletten worden door 2 personen 

schoongemaakt; 

• in de middag start het reguliere schoonmaakprogramma met wederom een extra ronde voor alle 

contactpunten; 

• tevens wordt er dagelijks een extra ronde gemaakt voor het schoonmaken van de toetsenborden / 

displays van kopieerapparaten/ koffieapparaten; 

• de medewerkers dragen een hesje met de tekst ‘1,5 meter’, zodat dit goed zichtbaar is voor de 

leerlingen en medewerkers. 

 

5. GEZONDHEID LEERLINGEN en THUISBLIJF REGELS; toegevoegd 
We passen hierbij de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:  

• een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:  

-neusverkoudheid 

-hoesten 

-moeilijk ademen/benauwdheid 

-tijdelijk minder ruiken en proeven 

-een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis; 

• als een kind ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald; 

• 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; 

• leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 

ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.  

zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen;  

• 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; 
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• als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Het kind 

mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houd het kind 

dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.  

Voor meer informatie: RIVM Langdurig-neusverkouden-kinderen. 
 

6. ONDERWIJS en “UW KIND IN BEELD” 

• over de wijze waarop we de komende weken het onderwijs weer volledig opstarten en  

‘uw kind in beeld brengen’, hebben wij u do. 28-5 via nieuwsbrief nr. 18 geïnformeerd;  

• voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor leerlingen  

in het primair onderwijs toegestaan; 

• bewegingsonderwijs is toegestaan met gescheiden groepen, buiten;  

• scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals 

schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Voor al deze activiteiten gelden de 

algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het 

beperken van verplaatsingen in de openbare ruimte.  

Hierop hadden wij al geanticipeerd  en u daarover geïnformeerd via nieuwsbrief nr. 18. 

• traktaties: alleen voorverpakte traktaties zijn toegestaan. Afstemming hierover met de leerkracht.  

 

7.  PERSONEEL 

• tussen personeelsleden onderling moet 1,5 m afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de 

werkzaamheden noodzakelijk is;  

• de leerkracht houdt de 1.5 m afstand naar de leerlingen zoveel als mogelijk; 

• verplaatsingen worden zoveel mogelijk beperkt; 

• personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen; 

• over afspraken met personeel inzake klachten en al dan niet kunnen werken volgens richtlijnen RIVM, 
vindt te allen tijde afstemming plaats met Arbodienst en GGD; 

• wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat het personeelslid naar huis. 
 


