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Protocol heropening onderwijs  

Doel  
Dit protocol beschrijft de wijze waarop wij zo veilig als mogelijk de school per 8-2-2021 kunnen 
heropenen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk) zo goed als 
mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door te 
geven zo veel als mogelijk beperken. We streven naar een school als ‘veilige zone’ voor leerlingen en 
voor onze teamleden. 
 
Het protocol kan n.a.v. voortschrijdend inzicht en met instemming van MR en Bestuur worden 
aangevuld als richtlijnen hiertoe aanleiding geven.  
 

Communicatie in een bijzondere tijd  
De Willem de Zwijgerschool neemt haar verantwoordelijkheid om weer fysiek onderwijs op te starten. 

De onderwijssituatie is nog verre van normaal. Bestuur en directie van school doen een beroep op 

ouders om de richtlijnen strikt na te leven. De gezondheid van uw zoon/ dochter is belangrijk, dit geldt 

zeker ook voor de gezondheid van de teamleden van de WDZ.  

Open en eerlijke communicatie richting ouders, leerlingen en leerkrachten is essentieel.  

Uitgangspunten zijn:  
• Communicatie gaat via Social Schools voor algemene of korte groepsberichten. 
• Leerkrachten antwoorden tijdens reguliere werkdagen (binnen 24 uur) en werktijden (8.00-

17.00). 
Communicatie m.b.t. dit protocol en de hierin genoemde uitgangspunten en richtlijnen: 

• Leerkrachten en ouders moeten goed geïnformeerd zijn over deze richtlijnen.  
• De (P)MR dient in te stemmen met het protocol. 

Organisatie  
Leerplicht 
De Willem de Zwijgerschool verzorgt fysiek onderwijs aan alle leerlingen. Leerlingen zijn verplicht om 

naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht. 

Hoeveel dagen/uren naar school?  
Alle leerlingen komen dezelfde uren naar school als voor de lockdown en de onderwijsuren zijn 
verdeeld over 5 dagen. 
De groepen 1 t/m 4 zijn op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. De groepen 5 t/m 8 alleen op 
woensdagmiddag. 
 

Inrichting van de lokalen  
De inrichting van de lokalen zal gedurende de komende weken niet wijzigen. Leerlingen maken gebruik 
van hun ‘eigen’ tafel- stoel. De leerkracht zorgt dat zijn/haar eigen veiligheid past in de gekozen 
opstelling. Voor de groepen 1 en 2 geldt dat kinderen verspreid over een groot oppervlakte kunnen 
spelen en werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het lokaal en het speellokaal. We spelen met de 
kleuters zoveel mogelijk buiten. Leerlingen bezoeken geen andere lokalen dan de hen toegewezen 
ruimten.  
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Vanaf groep 3 worden de lokalen zo ingericht dat kinderen zoveel mogelijk in vaste groepjes van 

maximaal 5 leerlingen bij elkaar zitten. De afstand tussen de groepjes van maximaal 5 leerlingen wordt 

zo groot als mogelijk gehouden. Dit binnen de mogelijkheden die het lokaal biedt.  

Alle klaslokalen op school zijn voorzien van een ventilatiesysteem dat voldoet aan het bouwbesluit.  

In elk lokaal is een tafel ingericht met papieren doekjes, desinfecterende handgel (groep 5 t/m 8) en 

zeep (groep 1 t/m 4).  

In elk lokaal hangt een poster waarop aangegeven staat op welke momenten de kinderen hun handen 

wassen of reinigen met desinfecterende handgel. De leerkracht zal zoveel mogelijk de ramen open 

hebben en in de pauzes de ramen en deuren tegenover elkaar open zetten. Hierdoor is er sprake van 

mechanische en natuurlijke ventilatie. 

In en om de school  
Binnen de school en op het schoolplein worden de volgende maatregelen gehanteerd: 

• De school hanteert looproutes binnen de school.  
• Elke groep op de begane grond maakt gebruik van de eigen deuren in de MFR’s aan het 

achterplein.   
• De groepen op de eerste etage gaan via vaste looproutes naar binnen en naar buiten.  

 
Schooltijden 
 
De schooltijden kunnen met ingang van 8 februari weer voor een groot deel terug naar de ‘oude’ 
schooltijden. Er geldt een kwartier inlooptijd voor alle groepen vanaf 8.15 uur. Om 8.30 stipt beginnen 
de lessen en zijn de ingangen afgesloten. 

 De kinderen van de groepen 1 en 2 komen elke dag volgens het normale rooster naar school.  

 De kinderen van groep 1-2 zijn 10 minuten eerder vrij om spreiding bij het halen te organiseren.  

 De kinderen van groep 3 en 4 zijn elke dag 5 minuten eerder vrij van school. Dit is om  
14:55 uur. 

 De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben hun gebruikelijke eindtijd.  
 

Schooltijden met ingang van 8 februari 2021 

Dag Groep Tijden 

Maandag 1-2 8:30 – 14:50 uur 

 3-4 8:30 – 14:55 uur  

 5-8 8:30 – 15:00 uur 

Dinsdag 1-2 8:30 – 14:50 uur 

 3-4 8:30 – 14:55 uur 

 5-8 8:30 – 15:00 uur 

Woensdag 1-2 8:30 – 11.50 uur 

 3-4 8:30 – 11.55 uur 

 5-8 8:30 – 12:00 uur 

Donderdag 1-2 8:30 – 14:50 uur 

 3-4 8:30 – 14:55 uur 

 5-8 8:30 – 15:00 uur 

Vrijdag  1-2 8:30 – 12:00 uur* 

 3-4 8:30 – 12.00 uur* 

 5-8 8:30 – 15:00 uur 
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Pauzetijden/spel en buitenspelen  
Pauzetijden worden zo ingedeeld dat alle groepen gescheiden van elkaar buiten spelen.  
Het exacte rooster voor buitenspeelmomenten verdeeld over het voor- en achterplein wordt de 
komende week verder uitgewerkt.  
 

 De groepen 1-2 spelen buiten op vaste tijden verdeeld over de dag.  

 De groepen 3-8 spelen in vaste groepen verdeeld over twee speelpleinen 
buiten tussen 9:45 en 10:45 uur. 
De groepen 3-4 spelen in de middag (ma,di,do) ook 15 min. buiten. 

 De tussenschoolse opvang/overblijf is ongewijzigd.  

 Alle eetmomenten vinden in de klas plaats.  
 

Teamleden  
Teamleden die vallen onder de risicogroep of die om andere moverende redenen niet voor de groep 
kunnen staan voeren ondersteunende werkzaamheden uit binnen de school of in uitzonderlijke 
gevallen vanuit huis. Voorkomende werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:  

• Verzorgen van onderwijs op afstand aan leerlingen die niet naar school kunnen.  
• Verzorgen van verlengde instructie op afstand.  
• Administratieve ondersteuning van leerkrachten.  

 

Leerlingen 
Leerlingen van de onderbouw (groepen 1 t/m 3) 
 

 De school verzoekt ouders hun kind kleding aan te doen die zelfstandig aan- en uitgetrokken 
kan worden en kan worden 'vastgemaakt' (knopen van broeken, klittenband e.d.)  

 De school verzoekt ouders om eten en drinken mee te geven dat zelfstandig kan worden 
'genuttigd', zoals schoongemaakt fruit. 

 
Leerlingen van de groepen 7 en 8 
Komen zelfstandig naar school en dragen een mondkap in de gangen. 
 

Halen/brengen  
Wij laten geen ouders toe in school. Wij verzoeken hen dringend om bij het halen en brengen de 

onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren en zo snel mogelijk te vertrekken. Het dragen van een 

mondkap is voorwaarde1 om op het achterplein de leerlingen tot aan de groepsingang te brengen. 

Kinderen kunnen door slechts één ouder/ verzorgende worden opgehaald.  

Aangepaste in-/uitgangen, inlooptijd van 15 min.: 
We moeten voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan. Dit realiseren 
wij als volgt: 

• Bij het halen en brengen wordt gebruik gemaakt van inlooptijden van 15 minuten. 
• Ouders brengen leerlingen tot aan het hek/de deur. Elke groep heeft een vaste ingang en 

looproute (zie plattegrond). 
• Bij de verschillende ingangen van het plein staan teamleden die de leerlingen welkom heten 

en/of begeleiden naar de klas.  
• Leerlingen van groep 1-2 worden door een van de ouders via het achterplein naar de 

groepsingang gebracht en verder door teamleden mee naar binnen genomen.  
                                                           
1 Indien ouders geen mondkap dragen zal de leerling door een teamlid vanaf het hek worden gebracht tot aan de 
groepsingang. De verkeersbeweging op het achterplein en de afstand tot de leerkracht is hiertoe aanleiding.  
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• Leerlingen kunnen van meerdere ingangen gebruikmaken. Elke groep heeft de bekende vaste 
ingang en looproute. Deze is niet gewijzigd t.o.v. de situatie voor de lockdown. 

• De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 lopen via hun eigen in-, uitgang zelfstandig van het 
schoolplein.  

• De leerlingen van de groepen 1-2 lopen via het achterplein naar hun ouder2. 
• De leerlingen van de groepen 3 gaan via de zij-ingang in de Kortrijksestraat naar hun ouder. De 

ouder bevindt zich op een voor hun kind goed zichtbare plek.  

Onderwijsinhoud  
We gaan weer onderwijs geven zoals altijd en hebben vanzelfsprekend aandacht voor wat kinderen de 
afgelopen tijd hebben meegemaakt.  
 

Aanbod groepen 3 t/m 8 
We richten ons de komende weken vooral op het onderwijs in de basisvakken rekenen, taal, technisch 
lezen, schrijven, spelling en begrijpend lezen.  
We starten elke dag met een startopdracht. Deze startopdracht staat klaar voor de kinderen als zij 
binnenkomen tussen 8:15 en 8:30 uur. De nadruk ligt hierbij op opdrachten die bijdragen aan het 
ophalen van voorkennis of het inoefenen van lesstof.  
 

Aanbod kleuters  
In deze periode willen we de kleuters volop de ruimte geven om te spelen, delen van verhalen en het 

gewone schoolleven weer op te pakken. Hierbij proberen wij uw kind zo goed mogelijk te begeleiden en 

te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Wij willen veiligheid bieden en zover mogelijk weer "gewoon" 

onderwijs. 

Sport- spelmomenten i.p.v. bewegingsonderwijs  
Er zal in het programma ruimte gemaakt worden voor een vorm van bewegingsonderwijs. Hierbij zijn de 

volgende uitgangspunten leidend: 

• We doen sporten en spellen waarbij het fysiek contact minimaal is.  
• Voor en na het spelmoment wassen we allemaal onze handen volgens richtlijn.  
• Sporten vindt zoveel mogelijk buiten plaats. 
• Leerlingen hoeven geen gymkleding mee te nemen.  
 
Er is tot nader order geen Naschoolssporten.  

 

Aanbod zieke/afwezige leerlingen  
• Leerkrachten/ onderwijsondersteunend personeel houden contact (telefonisch/via TEAMS) met 

deze leerlingen.  

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen  
• 10-minutengesprekken (gr 1 t/m 7) worden online gevoerd via TEAMS en staan gepland op 2, 3 

en 4 maart. Inschrijving vindt plaats via Social Schools. 
• De komende weken zullen de leerkrachten deze gespreksmomenten inplannen. 
• Ouders kunnen zelf, als hiertoe aanleiding is, eerder om een online-gesprek verzoeken.  
• Rapporten: wij zijn momenteel bezig om de rapporten zoveel als mogelijk in te vullen.  

 

                                                           
2 Als een ouder geen mondkap draagt kan hij/zij wachten bij het hek aan de Veurnsestraat. Een teamlid zal de 
leerling daar bij zijn ouder afgeven. 
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Monitoren ontwikkeling leerlingen en toetsbeleid  
Cito toetsen: De Cito toetsen die gepland stonden in januari worden afgenomen in maart. Uiteraard 
moeten deze toetsen anders worden geïnterpreteerd dan normaliter. Wel bieden de toetsen ons 
waardevolle informatie. Zo wordt inzichtelijk hoe de ontwikkeling van de kinderen tot dusver verloopt. 
Belangrijke informatie voor ons als school en u als ouder. Er worden geen zwaarwegende beslissingen 
genomen op basis van deze toetsen.  
 

Procedure schooladvies groep 7  
De procedure voor het tot stand komen van de voorlopige adviezen voor de leerlingen van de groepen 
7 blijft ongewijzigd. Aan het eind van het schooljaar vindt er een voorlopig adviesgesprek plaats. Deze 
gesprekken worden ‘op afstand’ gevoerd (via Teams).  
 

Afsluiting schooljaar groep 8  
• Op dit moment wordt de Eindtoets zoals gepland afgenomen. 

• Hoe de eindmusical en de overige activiteiten van de leerlingen van groep 8 vorm zullen krijgen 

is nog niet bekend.  

Gezondheid en hygiëne  
Anderhalve meter 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te 

worden.  
• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.  

 

Zieke collega’s  

Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in school moeten volledig klachtenvrij zijn 
en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts 
(vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft.  
Wij werken conform de richtlijnen RIVM en GGD. Hierdoor kan het zijn dat een groep niet naar school 
kan omdat er geen vervanging beschikbaar is.  
 
Teamleden blijven gescheiden, ook tijdens pauzes en andere momenten om contactmomenten tussen 
personeel zo veel mogelijk te beperken.  
Op school vindt alleen onderwijs en onderwijsondersteunende zorg plaats. Andere activiteiten zoals 
vergaderingen e.d. vinden online en op afstand plaats. Er zijn geen naschoolse activiteiten. 
Personeel dat lesgeeft aan groep 7 of 8 kan een mondkap of face-shield dragen. Dit kan ook in andere 
groepen, bijvoorbeeld bij de verzorging van de jongere leerlingen.  
 

Zieke leerlingen  
Een leerling wordt thuisgehouden bij klachten passend bij het coronavirus. In het geval van chronische 
verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar school.  
 

• Signaleert een leerkracht dat een leerling op school corona gerelateerde klachten heeft, dan 
overlegt de leerkracht dit met de directie. Ouders kunnen vervolgens verzocht worden hun kind 
z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen.  

 Laat uw kind in dit geval testen. 

 Indien er sprake is van benauwdheid en/of koorts, dan blijven overige gezinsleden ook thuis. 
• Signaleert de school dat er een broertje of zusje afwezig is wegens ziekte dan volgen we 

dezelfde stappen als hierboven beschreven. 
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Een positieve test 
Op het moment dat een leerling een positieve uitslag krijgt geldt een quarantaine van minimaal 5 dagen 
voor de hele groep inclusief de leerkracht. 5 dagen na het laatste contact worden alle leerlingen en de 
leerkracht(en) getest. Bij een negatieve testuitslag mogen de kinderen weer naar school. Waar mogelijk 
wordt het onderwijs dan online voortgezet.  
Indien een ouder ervoor kiest om zijn kind niet te laten testen wordt de quarantaine met 5 dagen 
verlengd. Hierbij zijn de instructies van de GGD leidend.  

 

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. De leerkrachten en leerlingen wassen op 
regelmatige basis de handen. Er wordt gehoest en geniest in de elleboog. 
 

 De leerlingen drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes.  
• In de school worden alleen papieren (zak)doekjes gebruikt.  

 

Eten en drinken  
De leerlingen nemen een 10-uurtje en lunch mee naar school.  

• Iedereen wast voor het eten zijn handen. 
• Het 10-uurtje en de lunch worden zelfstandig genuttigd.   
• Leerlingen eten aan hun eigen tafel en delen geen voedsel.  
• Wij trakteren op school alleen in de eigen klas met door de fabriek voorverpakte traktaties.   

  

Schoonmaak  
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, worden deze regelmatig schoongemaakt. Het 
betreft zogenaamde contactpunten zoals: tafels, speelgoed, handgrepen, leuningen, deurklinken, 
toilettenbrillen, iPads en toetsenborden. Toiletten worden minimaal twee keer per dagdeel 
schoongemaakt.  
 

Medisch handelen  

Lichte medische handelingen kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd (bijv. pleister plakken), 
tenzij het een handeling betreft waar meerdere volwassenen bij betrokken zijn.  
Wanneer intensieve eerste hulp moet worden uitgevoerd (bijv. na een ongeluk in de klas of op het 
plein) waarbij meerdere volwassenen betrokken zijn, moeten personeelsleden persoonlijke 
beschermingsmiddelen dragen.  

Overige zaken  
Schoolactiviteiten en uitjes  
Vooralsnog vervallen alle schoolactiviteiten en vinden er geen uitjes plaats. Op het moment dat de 
regels worden versoepeld heroverwegen wij dit besluit.  

 

Naschoolse opvang  
Op dit moment is de naschoolse opvang als gevolg op het kabinetsbesluit gesloten. Behalve voor 
kinderen van ouders werkzaam in vitale beroepen.   
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Instroom nieuwe leerlingen  
Kinderen die de afgelopen weken de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt of de komende weken 4 jaar 
worden (tot uiterlijk 15 juni) mogen naar school.  Administratie heeft persoonlijk contact met de ouders 
van deze leerlingen om in overleg te bepalen wat het goede moment is om de leerling te laten starten. 
Ouders van deze leerlingen mogen (eenmalige uitzondering) de eerste keer mee de school in, hierbij 
dragen zij een mondkap.  


