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Verantwoordelijkheden

� We zijn samen verantwoordelijk voor het slagen van de opstart 
van het basisonderwijs op onze school.

� We verwachten dat personeelsleden, ouders en leerlingen 
nakomen wat er in het protocol van eenieder wordt verwacht.

� We zien er allemaal op toe dat we ons houden aan de afspraken. 
� Tijdens lesuren is Maaike en/of Lieke aanwezig, zodat er bij 

problemen, vragen, onvoorziene omstandigheden, direct intern 
en/of extern opgetreden kan worden.



1,5 meter

We leven de 1,5 meter richtlijn na: 
� Het is niet anders, ouders zijn niet welkom in de school en op het 

schoolplein. (uitzondering kleuter “zoen en zoef-zone”)
� Oudergesprekken vinden digitaal plaats volgens afspraak of 

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

afstand bewaard te worden.
� Tussen personeelsleden onderling wordt altijd 1,5 meter afstand 

bewaard.
� Ook tussen ouders onderling wordt altijd 1,5 meter afstand bewaard.
� Tussen ouders en andere leerlingen wordt 1,5 meter afstand 

bewaard.



Halen brengen

� Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
� Maximaal 1 volwassene brengt de kinderen naar school en haalt 

deze op. Zet uw kind af of wacht uw kind op, aan de overkant van 
de straat. 

� Er staat een klaar-over bij de ingang aan de Ericastraat en de 
Kamperfoeliestraat ‘s ochtends (tussen 8.15 en 8.30) en ‘s middags 
(tussen14.15 en 14.30). 

� Ouders en kinderen komen zoveel mogelijk lopend of met de auto 
naar school (zodat we zo min mogelijk fietsen op het plein hebben 
en dit optimaal kunnen gebruiken). 

� Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ 
verzorger(s) (cf RIVM richtlijn). 

� Taxi aankomsten zijn geregeld. 
� Directie en/of interne begeleiding staat buiten om halen en brengen 

in goede banen te leiden.



In- en uitgang

Groep 1-2 Kleuteringang: zie toelichting kleuters “zoen en zoef”

Groep  3 Ingang groep 3: ’s morgens komen kinderen van groep 3 zelfstandig naar 
de klas via de deur aan het plein. Dat kan tussen 8.15 en 8.30 uur.

Groep 4
Hoofdingang: ’s morgens komen de kinderen van groep 4 zelfstandig via 
de hoofdingang naar binnen en gaan naar hun klas. Dat kan tussen 8.15 
en 8.30 uur.

Groep 5-6-7-8

Ingang Kamperfoeliestraat: ’s morgens komen de kinderen van groep 5,6 
en 7en 8 zelfstandig via de ingang Kamperfoeliestraat (ook met fiets) naar 
binnen en gaan naar hun klas. Dat kan tussen 8.15 en 8.30 uur.
• De groep 7 pakt de deur bij de tafeltennistafel. 
• De groepen 7/8 pakt de ingang tussen de twee lokalen. 
• Groep 8 van Roosje neemt de nooduitgang. 

� Leerlingen maken gebruik van de verschillende  ingangen. 
� Elke groep gebruikt de vaste ingang en looproute (zoals we altijd 

al gewend zijn):

� Aan het eind van de lesdag worden leerlingen  groepsgewijs 
naar buiten gebracht of naar de BSO. Dit geldt voor alle klassen. 

� Voor kleuters zie volgende sheet



Groep 1-2
Aan ouders vragen we: 
� Geen speelgoed van thuis mee naar school te geven.
� Eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden 

'genuttigd' (doppers gebruiken en bijv. schoongemaakt fruit).
� Hun kinderen kleding en schoenen aan te doen die kinderen zelf 

aan en uit kunnen doen, zodat de leerkracht ook zoveel mogelijk 
afstand kan houden.

� “Zoen en zoef zone”: op het kleuterplein is de ingang bij de poort 
van het KDV en even verderop de uitgang. 
De kleuterleerkrachten staan op het plein, uw kind mag naar 
zijn/haar leerkracht toelopen.
Mocht de kleuter het moeilijk vinden om afscheid te nemen is een 
tweede ronde mogelijk. Als het dan niet lukt gaat de kleuter weer 
mee naar huis.
Ouders en kleuters ontvangen een instructiefilmpje van de 
leerkrachten.  



Groep 3-8
� We houden 1,5 meter afstand tussen leerkracht en leerling.
� Klassen zijn zo ingericht om dat te kunnen realiseren. 
� Er is nagedacht over het inleveren en uitdelen van materialen 

en werk. 
� Tassen onder de stoel/tafel.



Gezondheid

� Kinderen en collega’s met corona gerelateerde klachten blijven 
thuis (bijv. verkoudheid, niezen/hoezen, koorts)

� Kinderen die behoren tot een risicogroep kunnen worden 
vrijgesteld van fysiek onderwijs. Deze beslissing wordt in overleg 
tussen ouders en school genomen. Ook kinderen van wie 
gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden 
vrijgesteld van fysiek onderwijs en ook dit gebeurt in overleg met 
ons. 

� Als een kind ziek wordt, nemen wij direct contact met ouders op 
en wordt het kind opgehaald. 

� Bij vermoeden van Corona wordt dit door de directeur gemeld bij 
de GGD en bij het bestuur.



Hygiëne
� Op school wast iedereen bij binnenkomst zijn/haar handen en 

daarna nog meerdere keren per dag en goed, met zeep 
tenminste 20 sec. (posters)

� Er worden geen handen geschud, we hoesten/niezen in de 
elleboog en zitten niet aan ons gezicht. (posters)

� We gebruiken papieren handdoekjes.
� Deuren blijven open (spietjes in de dozen)
� Dit wordt voorgeleefd en hier wordt regelmatig aandacht aan 

besteed in de klas. 
� De tafels en stoelen worden iedere dag extra na schooltijd 

schoongemaakt door de toekomst.
� Iedere groep heeft een eigen toilet.
� In de school hanteren we de bekende looproutes.



Eten en drinken
� Alle kinderen brengen een gezond tussendoortje mee voor 10.00 

uur. 
� Kinderen nemen een gezonde lunch mee. 

De kinderen eten met de leerkracht in de groep en gaan met de 
eigen groep naar buiten volgens een rooster.

� Iedereen wast goed zijn handen bij het bereiden en eten van 
fruit/lunch. Het is belangrijk dat uw kind zelf de beker en het bakje 
kan openmaken.

� Kinderen delen geen voedsel.
� Verjaardagen worden gevierd, er wordt niet getrakteerd. 



Sport en beweging

� In deze periode vinden er geen gymlessen plaats in de sporthal.
� De kinderen hoeven geen gymkleding mee te brengen. 
� Wel worden er, indien het weer het toelaat, bewegingslessen 

buiten gegeven.



I Kamer Maaike

II Hulpklas

III RT klas

IV Kamer Francien/IB

V Kamer Talent/Lilian

VI Teamkamer

VII Gebarentaal/Nelum

VIII Huiskamer

IX Keuken

Looproutes



Thuisblijfregels 
gezondheid personeel en leerlingen
� De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Dat 

betekent dat je thuisblijft bij een of meerdere van de volgende 
klachten:
� Verkoudheid
� Niezen
� Hoesten
� Keelpijn
� Moeilijk ademen
� Koorts

� Je mag pas weer naar buiten, als je 24 uur geen klachten meer 
hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden 
thuis.

� Als bij bovenstaande klachten gedacht wordt aan hooikoorts 
neem dan medicatie.



Pauze 

� Er is een pleinindeling en pauzeindeling van kracht, passend bij de 
richtlijnen in het protocol.

� Klassen houden zo veel mogelijk gescheiden pauze.
� BSO personeel dat die dag aanwezig is, surveilleert, zodat 

pauzerecht van het personeel van kracht blijft. 



Voor- en buitenschoolse 
opvang
� Op de dagen dat de kinderen naar school gaan, kan er gebruik 

gemaakt worden van de voor-en naschoolse opvang. 
� Op dagen dat de kinderen niet naar school gaan en ouders 

hebben een cruciaal beroep, kunnen deze kinderen terecht in 
hun klas voor  noodopvang. 

� Het is bij leerkrachten bekend wanneer kinderen naar de BSO 
gaan. 

� Ouders laten het de leerkracht weten, wanneer dit verandert. 


