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Concept Protocol heropening onderwijs  

Doel  
Dit protocol beschrijft de wijze waarop wij de school 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 medewerkers. Het protocol kan n.a.v. 
voortschrijdend inzicht en met instemming van MR en Bestuur worden aangevuld, bijvoorbeeld als 
richtlijnen hiertoe aanleiding geven. 
 

Organisatie  
Hoeveel dagen/uren naar school?  
Alle leerlingen komen tenminste 12 uur per week naar school. We bieden 4 dagen per week onderwijs 
aan alle leerlingen. Op woensdag bieden wij uitsluitend op initiatief van de leerkracht extra 
onderwijsondersteuning aan kinderen die hiervoor in aanmerking komen. We bieden daarmee een 
solide basis voor alle leerlingen tot het eind van het schooljaar, óf tot het moment dat wordt besloten 
dat de scholen weer volledig opengesteld worden.  
 
Groepen worden verdeeld in 2 subgroepen, cohorten genoemd; 
Voorbeeld groep groen en groep blauw; 3Agroen en 3Ablauw.  
Er is gekozen om de splitsing te baseren op het alfabet, omdat er op die manier rekening gehouden 
wordt met broers/zussen zodat zij op dezelfde momenten naar school gaan. Enkele leerlingen die 
geen broers/zussen op school hebben, kunnen in de andere groep ingedeeld worden dan hun 
achternaam doet vermoeden. Zo krijgen wij twee groepen die qua grootte zoveel mogelijk gelijk zijn. 
De school bepaalt de indeling van de groepen om het organisatorisch behapbaar te houden. De 
indeling van de groepen ontvangen ouders begin volgende week van de groepsleerkracht.  
Deze indeling is definitief en onderling ruilen is helaas niet mogelijk.  
 

Onderwijs op afstand gr 3 t/m 8 
Als leerlingen 4 dagdelen naar school gaan zal er de overige dagdelen sprake zijn van ‘Onderwijs op 
afstand’. Dit ziet er als volgt uit:  

• De leerlingen ontvangen huiswerk voor de dagdelen waarop zij niet op school zijn.  
• Dit huiswerk bestaat uit werkbladen, lezen, en waar mogelijk oefeningen op de eigen 

computer (van thuis).  
• De leraar kan geen extra begeleiding bieden.  
• Dit onderwijs zal gericht zijn op het herhalen en inoefenen van eerder aangeboden kennis en 

vaardigheden.  
• Het aanbod zal wisselend zijn in relatie tot de beschikbare tijd van de leerkracht om dit 

zorgvuldig voor te bereiden.  
Hiernaast krijgen de leerlingen onderwijs op afstand:  

• Als er lesuitval is door ziekte van de leraar.  
• Als de leerling wegens specifieke redenen niet naar school kan komen.  

Deze leerlingen zullen dagelijks worden begeleid door een leerkracht die op dat moment geen 
lesgevende taak heeft.  
 

Onderwijs op afstand voor de groepen 1-2  
Voor de groepen 1 en 2 wordt gezorgd dat onze WDZ-yurlspagina actueel blijft. Ouders kunnen op 

deze wijze aanbod verzorgen voor de kinderen thuis. Daarnaast kunnen kinderen Squla blijven 

gebruiken. 
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Teamleden  
Teamleden die vallen onder de risicogroep of die om andere hen moverende redenen niet voor de 
groep kunnen staan voeren ondersteunende werkzaamheden uit binnen de school of in uitzonderlijke 
gevallen vanuit huis.  
Hierbij valt te denken aan:  

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

 

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.  
 

Kleuters gr 1/2 en hun zelfstandigheid  
We vragen ouders om: 

• Kleding die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en kan worden 'vastgemaakt' 
(knopen van broeken, klittenband e.d.) aan te laten trekken door hun zoon/dochter. 

• Om eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd', zoals bijv. 
schoongemaakt fruit.  

 

Schooltijden  
Lestijden:  
De kinderen (groep 1 tm 8) gaan in halve groepen 4 dagdelen per week naar school.   
De schooldagen zijn maandag, dinsdag, (woensdag), donderdag en vrijdag. Er is een shift van 8.30 tot 
11.30 en een shift van 12.30 tot 15.30 uur. Kinderen gaan 2 keer een ochtend en 2 keer een middag 
naar school. Dit geldt voor álle leerlingen, groep 1 t/m 8. 
Cohorten: 
Groen: maandag- en dinsdagochtend,  donderdag- en vrijdagmiddag  
Blauw:  maandag- en dinsdagmiddag, donder- en vrijdagochtend. 
 

Pauzetijden/spel en buitenspelen  
Pauzetijden worden zo ingedeeld dat groepen gescheiden van elkaar buiten spelen. Dit geldt ook voor 
de groepen 1-2. We verdelen het plein in delen en scheiden de delen met behulp van afzetlint, tape en 
pionnen.  
Het exacte rooster voor buitenspeelmomenten verdeeld over voor- en achterplein wordt de komende 
2 weken uitgewerkt.  
 

Halen/brengen  
Wij laten geen ouders toe in school of op het schoolplein. Wij verzoeken hen dringend om bij het 

halen en brengen de afstand van 1.5 meter te respecteren. Kinderen kunnen door slechts één ouder/ 

verzorgende worden opgehaald.  

Aangepaste in-/uitgangen, inlooptijd van 10 min.: 
We moeten voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan. Dit 
realiseren wij door: 
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• Leerlingen te laten halen en brengen met gebruikmaking van inlooptijden van 10 minuten 
(ochtend vanaf 8.20 en middag van 12.20) 

• Ouders brengen leerlingen niet in school. Zij geven hun kinderen af bij ‘het hek’.  
• Bij de verschillende ingangen van het plein staan teamleden die de leerlingen welkom heten.  
• Leerlingen van groep 1-2 worden door teamleden naar binnen gebracht.  
• Leerlingen kunnen van meerdere ingangen gebruikmaken. Elke groep krijgt een vaste ingang 

en looproute.  
• Aan het eind van het lesmoment (ochtend/ middag) worden leerlingen groepsgewijs naar 

buiten gebracht.  
• De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 lopen via hun eigen in- uitgang zelfstandig van het 

schoolplein.  
• De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 krijgen een vaste en goed zichtbare plek op het 

voorplein/ bij zij-ingangen en lopen naar hun vader of moeder als zij die buiten het hek zien 
staan.  

 

Jassen en tassen  
Materialen, zoals jassen en tassen, worden vanaf groep 3 in de lokalen bewaard, zodat er geen 
opstoppingen mogelijk zijn bij de kapstokken in de hallen. Ouders wordt verzocht om de tassen ‘zo 
klein mogelijk te houden’, denk aan extra materialen die mee naar school worden genomen. De 
leerlingen hangen hun jas en tas over hun eigen stoel. 

Onderwijsinhoud  
Het uitgangspunt moet de pedagogische aanpak zijn. Leerlingen gaan dan wel naar school, maar de 
situatie is niet zoals deze was. Dit zal vragen oproepen en wellicht ook tot onzekerheid leiden bij 
leerlingen. De pedagogische prioriteit is groot. De leerlingen en leraren moeten het openen van de 
school als positief kunnen ervaren. De leraar moet ervoor zorgdragen dat dit ook gebeurt. Alle 
maatregelen die worden getroffen moeten worden uitgelegd en voorgedaan. Leerlingen moeten ook 
de ruimte krijgen om hun verhaal te doen over de periode waarin de school dicht was.  
• Er is ruimte om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt.  
• Er is ruimte om weer aan elkaar te wennen.  
• Er kan worden gesproken over verlies van familieleden of goede bekenden.  
 

Aanbod vakinhoud 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. Op de dagdelen dat de leerlingen naar school komen 
verzorgen wij enkel lessen die vallen onder de basisvakken.  
We starten elke dag met een startopdracht. Deze startopdracht staat klaar voor de kinderen als zij 
binnenkomen tussen 8:20 en 8:30 uur en tussen 12:20 en 12:30 uur. De nadruk ligt hierbij op 
opdrachten die bijdragen aan het ophalen van voorkennis of het inoefenen van lesstof.  
We proberen zo snel mogelijk zicht te krijgen op mogelijke achterstanden bij kinderen. Dit kan door 
het afnemen van de toetsen uit de methoden, door goed te kijken naar de taken die de kinderen 
hebben gemaakt en door observaties in de groep. Echter zal in de eerste periode de nadruk liggen op 
het welbevinden. 
 

Aanbod kleuters  
In deze periode willen we de kleuters volop de ruimte geven om te spelen, verhalen te delen 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 voor zover mogelijk weer 

"gewoon" onderwijs. 
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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 de richtlijn.  
• Alleen mogelijk als het buiten plaats kan vinden. 
• Leerlingen hoeven geen gymkleding mee te nemen.  
• We maken tot nadere informatie omtrent richtlijnen geen gebruik van de gymzaal voor 
bewegingsonderwijs.  
 

Aanbod zieke/afwezige leerlingen  
• Zie onderwijs op afstand.  
• Leraren/ onderwijsondersteunend personeel houden contact (telefonisch/via 

TEAMS/Classroom) met deze leerlingen.  

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen  
• Oudergesprekken worden online gevoerd via TEAMS. 
• De komende weken zullen we deze gespreksmomenten inplannen. 
• Ouders kunnen zelf, als hiertoe aanleiding is, eerder om een online-gesprek verzoeken.  

 

Monitoren ontwikkeling leerlingen en toetsbeleid  
Onderstaande vragen worden na 11 mei beantwoord indien wij afwijken van het huidige beleid.  

• Hoe monitor je de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen?  
• Hoe monitor je de vakinhoudelijke ontwikkeling van leerlingen?  

 

Procedure schooladvies groep 7  
Onderstaande vraag wordt in overleg met de leerkrachten van groep 7 beantwoord.  

• Wat wordt de gewijzigde procedure voor de totstandkoming van het voorlopige schooladvies?  
• De NIO-toets is inmiddels verplaatst naar 1-10-2020  

 

Afsluiting schooljaar groep 8  
• De musical voor de leerlingen van groep 8 gaat door.  
• Over de vormgeving wordt i.o.m. de leerkrachten van de groepen 8 nagedacht.  
• Nadere uitwerking volgt zo spoedig mogelijk. 

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  
Wij werken conform de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Deze aanpak staat en valt met de 
gezondheid van de leraren. Leraren kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het 
Coronavirus. Zelfs met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten leraren thuisblijven totdat ze 
24 uur klachtenvrij zijn. Hierdoor kan het zijn dat een groep niet naar school kan omdat er geen 
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vervanging beschikbaar is. Wij zullen dit eerst proberen op te vangen door de inzet van 
onderwijsassistenten (zonder lesbevoegdheid). 
 

Zieke leerlingen  
Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met 
milde symptomen zoals een verkoudheid moeten ze thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als 
een of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen 
alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur vrij is van milde klachten 
(neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid).  

• Signaleert een leerkracht dat een leerling op school één van bovenstaande klachten heeft dan 
treedt de leraar in overleg met de directie. Ouders wordt verzocht het kind z.s.m. op te halen 
om mogelijke verspreiding te voorkomen.  

• Signaleert een leerkracht dat een broertje of zusjes afwezig is wegens ziekte dan volgen we 
dezelfde stappen als hierboven beschreven.  

 

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 leraren en leerlingen wassen op 
regelmatige basis de handen. Leerlingen krijgen dagelijks instructie om de handen goed te wassen.  
 

 De leerlingen drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes.  
• In de school worden alleen papieren (zak)doekjes gebruikt;  
• De leraar geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden.  

 

Eten en drinken  
Door de halve dagen onderwijsvariant hebben we bewust het aantal eetmomenten beperkt tot slechts 
het 10-uurtje in de ochtend.  

• Iedereen moet voorafgaand aan het eten zijn handen wassen. 
• het 10-uurtje dient zelfstandig door kinderen te kunnen worden genuttigd.   
• Kinderen mogen geen voedsel delen.  
• We staan op school geen traktaties toe, dus ook niet bij verjaardagen. Ook niet als dit verpakt 

is. 
• Leerlingen moeten ook tijdens het eten van het 10-uurtje apart zitten, aan hun eigen tafel.  
• Er is geen schoolmelk. 

 

Schoonmaak  
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, zullen we de oppervlakken die met de handen in 
contact zijn regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakten van 
tafels, speelgoed, handgrepen, leuningen, deurklinken, toilettenbrillen, iPads en pc-toetsenborden.  
 

• Toiletten worden minimaal twee keer per dagdeel schoongemaakt. Tussen de middag 
nogmaals en na schooltijd. 

• Bij het wisselen van de groepen tussen 12:30 en 13:30 uur worden de lokalen de klas (tafels, 
wasruimte e.d.) gereinigd.  

 

Medisch handelen  
Lichte medische handelingen kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd (bijv. pleister plakken bij 
kleuters), 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) en  meerdere volwassenen betrokken zijn bij de hulpverlening, moeten personeelsleden 
persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.  
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Overige zaken  
Naschoolse opvang  
Op de middagen dat de kinderen naar school gaan, mogen zij gebruik maken van de BSO waar ouders 
een contract mee hebben (2Samen/ de Rakkers). De vaste dagen voor de BSO komen te vervallen. 
Indien ouders een contract hebben met de Rakkers is ook voorschoolse opvang op deze dagen 
mogelijk. Ouders worden hierover nog nader geïnformeerd door de kinderopvangorganisaties met wie 
zij een contract hebben.  
 

Noodopvang  
De noodopvang voor kinderen in kwetsbare posities en voor leerlingen van ouders met cruciale 
beroepen blijft bestaan. Dit is vijf dagen per week mogelijk. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 
8.30 tot 15.30 uur. Op woensdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur. 
Naast noodopvang, is de woensdagochtend ingericht voor de opvang van kwetsbare kinderen. 
Mogelijk wordt deze regeling de komende twee weken aangepast. Aanmelden voor noodopvang is 
mogelijk via de in de nieuwsbrief verzonden link naar het google-inschrijfformulier.  
 

Opvang kinderen collega’s  
Op basis van de huidige richtlijnen voor de noodopvang heeft elke leerkracht recht op noodopvang 
voor zijn of haar kinderen op de school waar deze kinderen zijn ingeschreven. Indien deze regeling 
wordt aangepast, gaan wij als school samen met de leerkracht op zoek naar een passende oplossing.  
 

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. 

 

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.  De administratie heeft persoonlijk contact met de 
ouders van deze leerlingen om in gezamenlijkheid te bepalen wat het goede moment is om de leerling 
te laten starten.  

Communicatie  
Communicatie richting ouders, leerlingen en leraren is essentieel.  
Goede communicatie is de basis voor het succes. Uitgangspunten zijn:  

• Communicatie gaat via Social Schools voor algemene of korte groepsberichten. 
• Leerkrachten antwoorden tijdens reguliere werkdagen en werktijden. 
• Ouders worden binnenkort uitgenodigd voor een online gesprek over hun  zoon/dochter.  

Communicatie m.b.t. dit protocol en de hierin genoemde uitgangspunten en richtlijnen: 
• Leraren en ouders moeten goed geïnformeerd zijn over deze richtlijnen.  
• De (P)MR dient in te stemmen met het protocol 


