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Kwaliteitskaart (protocol)  
Heropening Dorpsschool Halle 

 
Doel  
De kwaliteitskaart ‘heropening Dorpsschool Halle’ heeft in eerste instantie het doel om als richtlijn 
te dienen voor de wijze waarop Dorpsschool Halle de school kan heropenen zodat de 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. Onder medewerkers 
wordt verstaan: alle leerkrachten, onderwijsassistenten, schoonmaak, directie en IB, stagiaires, 
externe medewerkers (vakleerkracht gym, godsdienstvormingsonderwijs(GVO) & muziek). Tot 20 
mei komen alleen medewerkers in de school. Na een mogelijke versoepeling vanaf 20 mei is er 
toegang voor andere externe volwassenen in beperkte mate. Hierbij worden landelijke 
persconferenties vanuit de overheid nauwlettend gevolgd. 
 
Onze school heeft de intentie om de anderhalve-meter-regel na te leven, maar die kunnen we niet 
voor 100% garanderen. Kinderen kunnen bijv. spontaan enthousiast op elkaar afstappen na weken 
thuisonderwijs. 
 
Bij het maken van het plan voor heropening wordt de enquête ‘Thuisonderwijs Dorpsschool Halle’ 
gebruikt om, waar mogelijk, aan te sluiten op de verschillende gezinssituaties van de leerlingen van 
Dorpsschool Halle (bijlage: analyse enquête ‘thuisonderwijs op Dorpsschool Halle op schoolniveau). 
  
De invulling van het plan wordt gezien als een groeimodel en wordt bijgewerkt a.d.h.v. 
berichtgeving vanuit de volgende informatiebronnen: 
• Het RIVM/GGD-advies.  
• Advies PO-raad, onderwijsbonden en werkgeversorganisaties 
• Afspraken op bestuursniveau.  
• Afspraken in nauw overleg met de medezeggenschapsraad (MR) 
• Afspraken op schoolniveau (ouders en leraren).  

 

Voorzorgsmaatregelen Coronavirus (Covid-19) 
De kwaliteitskaart (protocol) heropening en opstart Dorpsschool Halle is samengesteld met de 
inachtneming van de posters van de rijksoverheid, verstrekt door de PO-raad. 

• Voorzorgsmaatregelen van onze school voor ouders/verzorgers – basisonderwijs. 

• Voorzorgsmaatregelen in onze school – basisonderwijs. 
Daarnaast wordt het protocol ‘opstart basisonderwijs’ als toetsingsdocument gebruikt om de 
‘Kwaliteitskaart (protocol) heropening Dorpsschool Halle’ te toetsen op correct- en volledigheid. 
 
Het protocol ‘opstart basisonderwijs’ (versie 6 mei 2020) 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 
dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de scholen. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen 
is leidend. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening 
mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Dit protocol wordt door partijen aangepast naar aanleiding 
van ervaring uit de praktijk en is daarmee een levend document. Bij de heropening zijn scholen en werknemers niet 
gehouden aan het onmogelijke, er kunnen goede redenen zijn om op onderdelen af te wijken van dit protocol 
(handreiking). 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
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Aanpak organisatie en aanbod   
Organisatie  
Hoeveel dagen/uren naar school?   
We streven ernaar om alle leerlingen tenminste 2 dagen/11,5 uur per week naar school te laten 
komen in de eerste twee weken (11 t/m 20 mei 2020). In de eerste week én de tweede week vindt 
er een evaluatie plaats voor bijstelling en vervolgens een mogelijke uitbreiding van onderwijsuren. 
We bieden ten hoogste 2,5 dagen onderwijs aan, mocht er uitbreiding mogelijk zijn na de twee 
opstartweken waarin 50% onderwijstijd voor elke leerling wordt nagestreefd. 
Leerlingen worden op basis van het leerstofjaarklassensysteem i.c.m. de ondersteuningsbehoefte 
ingedeeld in groepen leerlingen die 2 dagen naar school gaan. Onderzocht wordt of 2,5/3 dagen per 
week naar school gaan (bij risicogezinnen of grotere ondersteuningsbehoefte bij individuele 
leerlingen) tot de mogelijkheid behoort.  
 

Onderwijs verzorgen voor meer dan 2 dagen is niet praktisch haalbaar in de eerste twee weken, 
omdat medewerkers naast onderwijs fysiek op school moeten zijn én daarnaast ook thuisonderwijs 
moeten inrichten en monitoren. 
We hebben bij het maken van plan voor opstart van Dorpsschool Halle ook gekeken naar:   
•   Veiligheid/hygiënemaatregelen leerlingen en leraren en ouders & andere externen. 
•   Belastbaarheid van het team. Leraren worden naast het geven van lessen belast met andere  
     taken zoals bijvoorbeeld het geven van onderwijs op afstand.   
•   Praktisch, zoals gebruik van ruimtes.   
 

Onderwijs op afstand /thuisonderwijs 
Als leerlingen 2 of 2,5/3 dagen naar school gaan zal er de overige dagen sprake zijn van ‘Onderwijs 
op afstand’ middels weektaak + materialen mee naar huis. Vraagbaak op de thuisonderwijsdagen 
zijn met name de leerkrachten die vanuit huis werken, de onderwijsassistenten + IB & directie. Oók 
kan de leerkracht die lesgevende taken op school heeft, mogelijk antwoorden via Microsoft Teams 
versturen naar leerlingen. Op vrijdag is er volledig thuisonderwijs en zijn alle medewerkers (op eigen 
werkdagen) beschikbaar als vraagbaak, dit uitsluitend via mail of Microsoft Teams. 
 

Wanneer krijgen de leerlingen onderwijs op afstand?   
1. Als er lesuitval is door ziekte van de leraar, wordt er géén invaller ingezet i.v.m. specifieke 

maatregelen per school. Er wordt overgeschakeld naar thuisonderwijs met een weektaak 
met instructiefilmpjes (2x per week videomoment met leerlingen & ouders/verzorgers door 
medewerkers die thuis werken, of door de onderwijsassistenten zonder lesgevende taken.). 

2. Bij ziekte van leerling (zie toetsingsprotocol) >> weektaak met instructiefilmpjes en 
thuisonderwijs. 

3. Thuiszitters (leerlingen die niet starten op maandag 11 mei) >> weektaak met 
instructiefilmpjes >> De groep en de leerkracht op school, legt 2x per week contact met 
‘thuiszitters’ of zieke leerlingen. Dit is gericht op het sociale proces van de groep en de 
afwezige leerling. 

De leraar kan geen extra begeleiding bieden. Dit onderwijs zal gericht zijn op het herhalen en 
inoefenen van herhalingsstof en eventuele nieuwe stof middels linkjes naar instructiefilmpjes. 
 

Werkdagen medewerkers op school per groep 
Groep 1/2  : Juf Sonja (ma.-di.), juf Suzan (woe.-do.) 
Groep 3   : Juf Lotte (ma.-woe.), juf Boukje (di.-do.) 
Groep 4/5  : Juf Lotte (di.-do.) 
Groep 5/6  : Juf Kelly (ma.-woe.) 
Groep 7/8  : Juf Cindy (ma.-di.-woe.-do.) 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
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Ondersteuning  
Juf Anne (ma.-di.) groep 1/2 en extra begeleiding zorgleerlingen 
Juf Zoraida (woe.-do.) groep 1/2 en extra begeleiding zorgleerlingen 
Juf Ingrid (ma.-di.-woe.-do. alle ochtenden) extra begeleiding zorgleerlingen en opvang t.b.v. 
verdeling groep 4/5 & groep 5/6. 
Juf Louise IB & coördinatie (ma.-di.-woe.). 
Meester Rick directie (4 dagen per week, verdeeld over 7 weekdagen). 
Ingrid Hofs, schoonmaak/conciërge (26 uur per week, verdeeld over 6 weekdagen). 
 
Vakdocenten (externe medewerkers) 
Juf Lise vakdocent gym (2 dagdelen per week) 
Meester Fernando vakdocent muziek (2 dagdelen per week) 
Meester Jacco vakdocent godsdienstonderwijs (1 dagdeel per week) 
 
Ondersteuning extra zorg en voorbereiding m.b.t. thuisonderwijs 
Juf Suzan  : 1 dagdeel per week voor groep 1/2 . 
Juf Sonja  : 1 dagdeel per week voor groep 1/2. 
Juf Boukje : 1 dag per week voor groep 3. 
Juf Lotte  : 1 dagdeel per week voor groep 3 & groep 4/5. 
Juf Marjolein : 2 dagen per week op wisselende momenten vanuit huis voor groep 4/5. 
Meester Wim : 2 à 3 dagdelen per week op wisselende momenten vanuit huis groep 5/6. 
Juf Kelly  : 2 dagen per week (di.-do.) t.b.v. verdeling 4/5 & 5/6, noodopvang en                   

intensivering zorgleerlingen.  
Juf Cindy  : 1 dag per week (vrijdag) voor groep 7/8. 
Juf Louise  : 3 dagen per week (ma.-di.-woe.) 
Meester Rick : 4 dagen per week op wisselende momenten vanuit huis. 

 

Uitwerking onderwijs op school en thuisonderwijs per groep 
Groep 1/2  
Weektaak wekelijks delen met lesideeën vanuit thema. Groep 1-2 wordt dagelijks verdeeld over 
klas en hal. De groepen gaan werken aan de cruciale leerdoelen, start focus op taal (later rekenen) 
>> mogelijkheid tot werken in Gynzy. 
Groep 3 
Instructie + deels verwerking, korte instructie voor thuisonderwijs.  
Boeken + schriften gaan dagelijks mee naar huis en school (Gynzy wordt tevens opengezet a.d.h.v. 
de instructielessen per week als extra optie). 
Groep 4 t/m 8 
Instructie + deels verwerking, korte instructie voor thuisonderwijs.  
Boeken + schriften en chromebook gaan dagelijks mee naar huis en school. (Gynzy wordt tevens 
opengezet a.d.h.v. de instructielessen per week en is onderdeel weektaak. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
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Inrichting van de lokalen & praktische werkwijze per groep 
Voor de ruimte die iedere leerling nodig heeft houden we een richtlijn aan van 4 m2 per leerling 
(RIVM). Dit betekent dat er max. 21 leerlingen in één lokaal mogen worden geplaatst. Zorgleerlingen 
met specifieke onderwijsbehoefte hebben de mogelijkheid om te werken in het lokaal van 
onderwijsassistent juf Ingrid. Lokalen zijn opnieuw ingedeeld a.d.h.v. de afstandsrichtlijnen. 
 
Elke groep maakt zoveel mogelijk ruimte in de klas (niet noodzakelijke kasten eruit, op de gang of in 
het extra lokaal of kasten helemaal voor- of achterin het eigen lokaal. Twee kanten van het lokaal zijn 
volledig vrij om tafels hier tegenaan te zetten (i.v.m. de afstandsmaatregel). Voor de kleutergroep 
wordt de indeling niet sterk gewijzigd i.v.m. het gebruiken van de hal en deels de klas. 
Er worden rijen gemaakt in elk lokaal met voldoende loopruimte voor de leerkracht. Tafels gaan 
zoveel mogelijk tegen de muren en raamkant, eventueel enkele tafels in het midden van lokaal voor 
zorgleerlingen (i.v.m. gedrag, extra ondersteuning of andere overwegingen). 
Er is een vaste indeling gemaakt op een plattegrond per shift. Leerlingen veranderen NIET van plaats 
en plek. 
In elke groep is een leerlingvrije zone rondom instructieplek van de leerkracht voor het bord, bij het 
bureau. Deze plek is aangegeven door rood-wit lint of tape op de vloer. 
 
Groep 1-2 
De leerlingen van groep 1-2 starten gezamenlijk in de hal om de afstandsmaatregel in acht te nemen. 
Ongeveer 12/14 kinderen worden verdeeld over de bouwtafel, 5 matten en de leeshoek. Kinderen 
kunnen aan de hand van de naamkaartjes zien bij welk groepje ze horen. 
Daarna wordt de groep in tweeën gesplitst. Eén groep in de hal en de andere groep in de klas. Bij het 
bureau van de leerkracht is een streep getrokken op de vloer. Hier mogen de kinderen niet overheen 
stappen. De 1,5 meter afstand wordt op deze manier gecreëerd. Tijdens (het maken van) de kring zit 
de leerkracht achter de streep. 

Vanaf 13.30 uur is de groep bij elkaar (max. 14 leerlingen). Er worden dan buitenactiviteiten 
georganiseerd of er wordt in de hal gewerkt (groep 7/8 ondersteunt met het aandoen van jassen, 
schoenen, gymactiviteiten, etc.).   
De meeste activiteiten zullen buiten plaatsvinden, indien het weer het toelaat.   
 
 
 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
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Aandachtspunt voor ouders van de jongste groepen 
• Ouders zorgen voor kleding die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en zelfstandig kan 

worden 'dichtgemaakt' (knopen van broeken, klittenband e.d.) (CED,2020).   
• Ouders geven eten en drinken mee dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd'. Er worden géén     

pakjes, maar drinkbekers en fruit/brood meegegeven (geschild en gesneden).  
 
Indeling groep 3               Indeling stiltelokaal 

Indeling groep 5/6          Indeling groep 4/5 

  
Indeling groep 7/8 

 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
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Hoeveel dagen gaat iedere groep naar school?   
Elke groep gaat 2 dagen per week naar school van 8.30-14.45 uur>>5,75 uur per lesdag (11,5 uur les). 

•    Groep 1/2 : dinsdag & donderdag of maandag & woensdag 
•    Groep 3 : dinsdag & donderdag of maandag & woensdag  
•    Groep 4/5a : dinsdag & donderdag 
•    Groep 5b/6 : maandag en woensdag   
•    Groep 7 : dinsdag en donderdag 

•     Groep 8 : maandag en woensdag 
Op de dagen dat de leerlingen niet fysiek op school zijn, volgen alle groepen thuisonderwijs in de 1e 
& 2e opstartweek. 
Op de thuisonderwijsdagen, werken leerlingen aan de weektaak (advies ongeveer 2 uur per dag). 
 
Schooltijden  
Maandag & woensdag 8.30-14.45 uur (dinsdag, donderdag, vrijdag thuisonderwijs 2 uur per dag) 
Dinsdag & donderdag  8.30-14.45 uur (maandag, woensdag, vrijdag thuisonderwijs 2 uur per dag) 
Vrijdag volledig thuisonderwijs (thuisonderwijs 2 uur per dag) 
 
We geven les van 8.30 tot 14.45 uur op maandag & woensdag en dinsdag & donderdag (dus óók de 
woensdag tot 14.45 uur!). Dit geldt voor alle groepen (dus óók groep 1/2). Leraren hebben op 
vrijdag tijd om lessen voor te bereiden, weektaken voor de volgende week klaar te zetten, 
thuisonderwijs te coördineren, contact te leggen met zieke leerlingen e.d.  
De inloop van alle leerlingen is gefaseerd, zodat leerlingen elkaar niet hoeven te ontmoeten in de 
gangen e.d. Na 8.35 uur gaan alle deuren op slot, elke deur is i.v.m. de veiligheid en calamiteiten 
van binnenuit altijd te openen!). 
 
Schema indeling leerling per shift 

 

Op de volgende pagina volgen groep 4/5, 5/6 en 7/8. 
 

 
 
 
 
 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
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Naast de verdeling van alle leerlingen in shifts (maandag/woensdag & dinsdag/donderdag) zijn er 
enkele leerlingen die niet starten (bv. leerlingen die inlopen, leerlingen in een risicogroep of andere 
zwaarwegende oorzaken). Er zijn ook leerlingen die vaker dan aangegeven op school zullen zijn 
i.v.m. noodopvang. De leerlingen in de noodopvang zijn niet weergegeven in het overzicht, maar 
wel bekend en besproken met de desbetreffende ouders/verzorgers. 
 

Brengen van leerlingen 

Het doel is dat het brengmoment ordelijk verloopt en te voorkomen dat er opstoppingen ontstaan 
waarbij teveel volwassenen bij elkaar in de buurt komen. Er wordt gewerkt met brengmomenten in 
2 shifts. 

8.15-8.25 uur: gezinnen met achternaam letter A t/m M 
8.25-8.35 uur: gezinnen met achternaam letter N t/m Z 

 
Er worden tijdens het brengmoment, in de ochtend, zéér kortstondig toegestaan dat ouders op het 
schoolplein zijn via een eenrichtings looproute (‘Ikearoute’, aangegeven met rood/wit lint). Er 
worden géén ouders in het schoolgebouw gelaten. Ouders wordt verzocht om de leerlingen zoveel 
mogelijk alleen naar school te laten gaan of eventueel af te geven op de volgende punten: 
• Via de eenrichting ‘Ikea-route’ vanaf het hek bij het zebrapad naar het hek van de 

fietsenpoort. Ouders met kinderen van het eigen gezin volgen de eenrichtingsroute en laten de 
leerlingen zelf richting de juf(fen) meester(s) lopen bij de verschillende ingangen. De brigadiers 
zetten continu het verkeer stil bij elke gezin dat richting de school moet. 

• Bij het hek aan het begin van het pad aan de achterkant van de school (Aaltense weg). 
Leerlingen lopen zelf of met broertje/zusje via het pad naar de school en gaan via de juiste 
ingang naar binnen. 

 
 
Volg het rood-witte lint, laat uw 
kind(eren) bij de juiste ingang naar 
binnen gaan. Blijf niet stilstaan 
i.v.m. opstoppingen en houdt de 
1,5m afstand altijd in acht! 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
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Ouders en leerlingen gaan, ten allen tijde, respectvol om met de onderlinge afstand van 
1,5 meter t.o.v. andere leerlingen en volwassenen. 

 

Ouders van de peutergroep kunnen vanaf 8.45 uur het schoolplein kortstondig op om naar de 
buitendeur van de peuteropvang te lopen. Ouders komen NIET in het gebouw.  
 

Het is mogelijk dat enkele ouders van leerlingen die inlopen op onze school, kortstondig 2 meter het 
schoolgebouw inlopen op de werkwijze van de kleutergroep te aanschouwen in de hal (‘de kuil’) van 
de school. Deze maatwerkaanpak geldt  alleen strikt voor ouders waarmee dit is kortgesloten! Het 
gaat hier om maatwerk en niet om structurele toegang tot het schoolgebouw. 

 
Peuters en BSO (Juut & Co)  
Er wordt volledig gebruik gemaakt van eigen uit-/ingang aan de zijde van het plein behorend bij de 
ruimte van de peutergroep & BSO. Peuters worden bij de buitendeur afgegeven aan de leidster(s). 
Ouders komen niet in het gebouw. 
Groep 1/2 
Groep 1/2 gebruikt uitsluitend de hoofdingang tussen 8.15-8.25 uur & 8.25-8.35 uur. De juf staat 
buiten bij de hoofdingang alle leerlingen op te wachten. De onderwijsassistent vangt de leerlingen 
binnen op om direct te kunnen starten met spelopdrachten. 
Groep 3 
Zij-ingang ter hoogte van kantoor van directie tussen 8.15-8.25 uur & 8.25-8.35 uur. Juf Ingrid staat 
buiten bij de deur en vangt de leerlingen op om hen door te sturen naar de klas waar de juf ze naar 
de juiste plek wijst. 
Groep 4/5 
Achteringang ter hoogte van de aanbouw, aan de achterkant van de school, tussen 8.15-8.25 uur & 
8.25-8.35 uur. Juf Louise of juf Kelly vangt de leerlingen buiten bij de deur op en verwijst ze richting 
de klas. In de klas wacht de juf om de leerlingen naar de juiste plek te verwijzen. 
Groep 5/6 
Achteringang ter hoogte van de aanbouw aan de achterkant van de school tussen 8.15-8.25 uur & 
8.25-8.35 uur. Juf Louise vangt de leerlingen buiten bij de deur op en verwijst ze richting de klas. In 
de klas wacht de juf om de leerlingen naar de juiste plek te verwijzen. 
Groep 7/8 
Eigen buitendeur van de groep (aan kant van het grasveld, volledig achter de school). Juf Cindy 
staat buiten bij de deur en vangt de leerlingen op en wijst hen direct naar hun plek. 
 
Externen 
Om 8.35 uur gaan alle schooldeuren op slot (hoofdingang om 8.45 uur), zodat er geen mensen de 
school in kunnen. Pakketdienst, andere medewerkers van Dorpsschool Halle dienen aan te bellen 
bij de voordeur. Nadat de hygiënemaatregelen zijn getroffen kunnen medewerkers het gebouw in. 
 

Jassen en tassen  
Kapstokken worden NIET gebruikt door groep 3 t/m 8! Materialen, zoals jassen en tassen, worden 
in de groepen bewaard over de stoelen van de leerlingen. Groep 1/2 gebruikt de kapstokken wel, 
maar laten leerlingen in kleine groepjes gefaseerd spullen pakken. 
Ouders stellen de inhoud van de broodtrommels zo samen, zodat dit niet in de koelkast hoeft. 
Er worden geen spullen vanuit huis meegenomen naar school (knuffels, cadeautjes, tekeningen, 
traktaties, etc.) 

 

 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
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Ophalen van de leerlingen om 14.45 uur (max. 1 ouder/verzorger) 

Dorpsschool Halle heeft 3 wachtplekken: 
1. Gemarkeerde wachtplek (15 hoepels) op schoolplein voor het gebouw (alleen ouders groep 

1/2). 
2. Gemarkeerde wachtplekken (rood/wit lint op het hek) op de inrit naast de school (richting 

fietsenhok). 
3. Gemarkeerde wachtplek (rood/wit lint op het hek) bij pannaveldje achter de school. 
 
Ouders kiezen zelf de meest logische wachtplek waar de kinderen naartoe lopen om vervolgens 
naar huis te gaan. Ouders bespreken vooraf met elk kind op welke plek hij/zij wordt opgehaald. 
Heeft u een kleuter, dan betekent dat automatisch dat u in een hoepel wacht op het verharde 
plein. Uw andere kind(eren) komen dan ook naar u toe bij de hoepel waarin u staat te wachten. 
 
1. Hoepels op het plein (alleen voor ouders van groep 1/2) 

Alleen ouders van de leerlingen van groep 1/2 mogen wachten op het schoolplein in hoepels, deze 
liggen op ruim 1,5 meter afstand van elkaar. 
Naast de kleuters lopen alle overige kinderen zelfstandig naar de wachtplek van eigen 
ouder/verzorger. 
Leerkrachten coördineren dat leerlingen naar de juiste plek lopen en laten leerlingen gedoseerd 
naar buiten. 
 
2. Gemarkeerde wachtplek (rood-wit lint op 1,5m afstand buiten het schoolplein) 
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3. Gemarkeerde wachtplek (rood-wit lint op 1,5m afstand, achterkant van de school) 

 
 
In alle gevallen dienen ouders zelf rekening te houden met minimaal 1,5 meter afstand tussen 
henzelf en andere ouders. Dus óók bij het oversteken van het zebrapad. Let op dat u het 
schoolplein met aandacht verlaat (1,5 meter regel!). 
 

Pauzetijden/spel en buitenspelen  
Leerkrachten blijven zoveel mogelijk bij hun eigen groep (eten & drinken en buitenlopen). 
Louise, Ingrid, Anne/Zoraida kunnen pauzeshifts overnemen waar nodig. 
Leerkrachten eten in eigen klaslokaal met maximaal 1 andere collega op afstand (1,5 meter). 
Alle overige ruimtes blijven leeg i.v.m. desinfectie en schoonmaak. 
 
Maandag/ Woensdag  
Kleine pauze  

10.00u-10.15u  Groep 5-6  Achterplein/Veld  

10.00u-10.15u  Groep 3  Voorplein  

10.15u-10.30u  Groep 8  Achterplein/Veld  

10.15u-10.30u  Groep 1-2  Voorplein  
 

Grote pauze  

11.45u -12.15u  Groep 5-6  Achterplein/Veld  

11.45u-12.15u  Groep 3  Voorplein  

12.15u-12.45u  Groep 8  Achterplein/Veld  

12.15u-12.45u  Groep 1-2  Voorplein  
 

Dinsdag/Donderdag  
Kleine pauze  

10.00u-10.15u  Groep 4-5  Achterplein/Veld  

10.00u-10.15u  Groep 3  Voorplein  

10.15u-10.30u  Groep 7  Achterplein/Veld  

10.15u-10.30u  Groep 1-2  Voorplein  
 

Grote pauze  

11.45u -12.15u  Groep 4-5  Achterplein/Veld  

11.45u-12.15u  Groep 3  Voorplein  

12.15u-12.45u  Groep 7  Achterplein/Veld  

12.15u-12.45u  Groep 1-2  Voorplein  
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Medische handelingen bij leerlingen 

Ouders die op school medische handelingen moeten verrichten, komen NIET het schoolgebouw in. 
Een leerling waar een medische handeling moet worden verricht, gaat volgens afgesproken tijd 
naar buiten via de hoofdingang. Bij de desinfectiezuil, bij de hoofdingang, kan de medische 
handeling verricht worden. 
De leerling gaat, na het desinfecteren van de handen, zelfstandig weer het schoolgebouw in. 
 

Brigadieren 
De reflecterende jassen en stopborden liggen vanaf 8.10 uur buiten klaar 
bij de hoofdingang, naast de desinfectiezuil. Na het brigadiermoment 
(8.15-8.35 uur & 14.40-14.50 uur) worden alle spullen weer opgehangen 
bij de desinfectiezuil. De reflecterende jassen en stopborden worden 
tussen de middag en na schooltijd volledig gedesinfecteerd en worden 
weer bij de desinfe ctiezuil opgehangen aan de twee jashaken onder het 
afdak van de school naast de hoofdingang. 

 

Rooster oversteken vanaf 11 mei op de dinsdag en donderdag.  
Het rooster voor brigadieren op de maandag en woensdag wordt aange-
houden zoals deze het gehele schooljaar wordt gehanteerd (groep 8 gaat 
om op maandag en woensdag naar school). Op dinsdag en donderdag is 
groep 7 aanwezig en werkt groep 8 thuis via thuisonderwijs. Het onderstaande schema wordt 
gehanteerd op de dinsdag en donderdag m.m.v. enkele vrijwillige leerlingen uit groep 8. 
Dinsdag   

8.10u  Anne  

14.45u  Joy  
 

Donderdag  

8.10u  Isa  

14.45u  Anne  

 

Onderwijsinhoud  
Pedagogische aanpak (focus in week 1 van herstart) 
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 bij 
leerlingen. De pedagogische prioriteit is groot. De leerlingen en leraren moeten het openen van de 
school als positief kunnen ervaren. De leraar moet zorgdragen dat dit ook gebeurt. Alle 
maatregelen die worden getroffen moeten worden uitgelegd en voorgedaan (poster, 
handenwasfilmpje, schoonmaken, hygiënemaatregelen op niveau toelichten). Leerlingen moeten 
ook de ruimte krijgen om hun verhaal te doen over de periode dat de school dicht was.     
Dorpsschool Halle gaat uit van de uitgangspunten in het volgende artikel 
https://www.uitgeverijpica.nl/images/stories/Diversen/Groepsvorming.Van.Overveld.Siebers.pdf  

 

Elke leerkracht deelt het volgende met de groep: 
•    Er is ruimte om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt. 

• Filmpje uitleg Corona (vb. https://www.youtube.com/watch?v=wgdpVhj1Ntc) 
• Poster hygiënemaatregelen PO-raad (https://www.poraad.nl/corona) 

• Filmpje handen wassen (vb. https://www.youtube.com/watch?v=UycYN7yDPMU) 
•    Er is ruimte om weer aan elkaar te wennen (Gouden Wekenprincipe)   
•    Er kan worden gesproken over verlies van familieleden of goede bekenden.  

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
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Didactische aanpak 

De eigen leraren van leerlingen zijn het best in staat te onderzoeken hoe groot de achterstand voor 
elke leerling is en wat een leerling nodig heeft om de overgang terug naar de school te maken. Zij 
kennen hun leerlingen al, weten waar ze stonden vóór de crisis en waar ze zonder de crisis hadden 
moeten staan. Van daaruit kunnen gericht aanpassingen gedaan worden en voorzieningen 
getroffen worden die prioriteit hebben en effect sorteren bij die leerlingen waar dat nodig is 
(Onderwijsraad 2020).   
Bij noodzaak zullen leerlingen in de zorgroute geplaatst worden zoals Dorpsschool Halle deze heeft 
georganiseerd (bron: schoolgids Dorpsschool Halle). 
 
Welke inhouden zijn nog essentieel om dit schooljaar te behandelen?   
Het streven is om bij alle groepen te werken vanuit de einddoelen en daarin keuzes te maken bij het 
lesaanbod. 
• Het reguliere programma blijft gehanteerd. Er zijn geen achterstanden ontstaan in het aanbod 

van lessen. Vanuit Gynzy Kids en vanuit methodetoetsen, behorend bij regulier programma, 
wordt zo nodig een zorganalyse gemaakt. 

• Groep 8 zal gaandeweg, de focus steeds meer leggen op het afscheid van de basisschool. 
 
Groep 1/2 wordt dagelijks gesplitst. Groep 1 werkt aan de algemene leervoorwaarden. Groep 2 
werkt met name aan de cruciale leerdoelen voor een goede start in groep 3. 
Groep 3 t/m 8 ligt de focus op Rekenen, taal, spelling, Estafettelezen & begrijpend lezen/luisteren. 
Er wordt tot aan de zomervakantie met name gekeken naar de cruciale einddoelen van elk leerjaar. 
Leerkrachten maken a.d.h.v. de cruciale einddoelen, per leerjaar, zelf de keuze welke lessen er 
worden gegeven en welke lessen worden weggelaten. 

 

Sport & spel 
Er worden alleen sporten en spellen uitgevoerd waarbij het fysiek contact minimaal is (bv. geen judo, 
maar wel  trefbal). De sportlessen worden buiten gegeven.    
• Voor en na het spelmoment wassen we allemaal onze handen volgens richtlijn.    
• De leerlingen zoveel als mogelijk mee naar buiten nemen.    
• Alle leerlingen krijgen minimaal één keer per week gymles door de vakleerkracht. 
De vakleerkracht gym is een medewerker van dorpsschool Halle en houdt zich aan de 
hygiënemaatregelen zoals die zijn opgesteld. De groepsleerkracht houdt de verantwoordelijkheid 
over de groep. Beiden blijven binnen de ‘leerlingvrije’ zone.  
Dinsdag 

12.45u-13.25u  7  

13.25u-14.05u  3  

14.05u-14.45u  4/5  
 

Woensdag 

12.45u-13.25u  8  

13.25u-14.05u  3  

14.05u-14.45u  5/6  
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Muzikale vorming 

De vakleerkracht hervat de muzieklessen en hervat direct in de eerste week van de opstart de 
muzieklessen. 
De vakleerkracht muziek is een medewerker van dorpsschool Halle en houdt zich aan de 
hygiënemaatregelen zoals die zijn opgesteld. De groepsleerkracht houdt de verantwoordelijkheid 
over de groep. Beiden blijven binnen de ‘leerlingvrije’ zone.  
 
Rooster muzieklessen Fernando vanaf 12 mei 2020 
dinsdag 12 mei 
10.30 - 10.55 groep 1/2 
10.55 - 11.20 groep 3 
11.20 - 11.45 groep 4/5 
11.45 - 12.10 groep 7 
maandag 18 mei 
10.30 - 10.55 groep 1/2 
10.55 - 11.20 groep 3 
11.20 - 11.45 groep 5/6 
11.45 - 12.10 groep 8 
 

Aanbod zieke/afwezige leerlingen    
• Leerlingen die afwezig zijn, volgen thuisonderwijs vanuit de weektaak waarin verwijzingen staan 

naar instructiefilmpjes a.d.h.v. het doel van de te maken les (wekelijks worden weektaken 
verstrekt op vrijdagmiddag rond 16.00 uur. 

• Leraren houden contact (telefonisch/teams) met deze leerlingen. 
• Twee keer per week heeft de hele groep videocontact met de leerling voor het sociale aspect en 

groepsbinding.  
 

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen   
• Oudergesprekken worden aangehouden zoals aangegeven op het jaarrooster. De gesprekken 

zullen gevoerd worden via videomeetings.    
• De leerlingen krijgen vooralsnog een regulier rapport, waarbij de resulaten helder weergegeven 

worden zonder de resultaten van het Cito volgsysteem. 
   

Monitoren ontwikkeling leerlingen en toetsbeleid   
• De vragenlijsten in ZIEN in Parnassys worden, richting het einde van het schooljaar, ingevuld 

door leerlingen en leerkrachten van Dorpsschool Halle.   
• Na 3 à 4 weken (na Pinksteren) wordt er voor het eerst getoetst a.d.h.v. de bloktoetsen 

behorend bij de lesmethodes.  
• Toetsing via Cito leerlingvolgsysteem vinden dit schooljaar niet meer plaats. 
   

Procedure schooladvies groep 7   
De procedure voor het schooladvies (VO) dat in groep 7 wordt gegeven, wordt gaandeweg de 
opstart van Dorpsschool Halle vorm gegeven. Er komt een nader bericht hierover richting de 
betreffende ouders en leerlingen. 
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Afsluiting schooljaar groep 8   
Hoe ga je de afsluiting van het schooljaar met de leerlingen en ouders van groep 8   vormgeven? De 
persconferentie, die een week voor 20 mei 2020 plaatsvindt, wordt afgewacht om hieraan verdere 
invulling te geven. De opstart van een musical wordt proactief al gestart. Het afscheidsboek voor 
groep 8 is al opgestart. De schoolfotograaf komt op, een nader af te spreken datum, om een 
koppenkaart te maken die leerlingen krijgen aangeboden bij het moment van afscheid. 
  

Gezondheid en hygiëne maatregelen op school 
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met 
de handen in contact zijn geweest regelmatig schoonmaken. 
Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, speelgoed, handgrepen,  
leuningen, deurklinken, toilettenbrillen, iPads en pc-toetsenborden, knopjes, prullenbakken, etc.    
 
Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zoveel als mogelijk uit 
de weg worden gegaan. Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen 
en dienen onderling de 1,5 meter afstand te houden.    
   
Tweemaal daags schoonmaak 

• 11.45-12.15 uur (achterkant school, groep 7/8, groep 4/5, groep 5/6) 
• 12.15-12.45 uur (voorkant school, groep 3 + extra lokaal, stiltelokaal, kantoren, teamkamer,  

kopieerruimte, keuken, groep 1-2) 
 

• 15.00 uur start reguliere schoonmaak intensief (+ hygiënemaatregelen - 
toetsenborden/muizen, alle contactvlakken van leerlingen/leerkrachten, etc.) 

• Toiletten worden minimaal twee keer per dag schoongemaakt.   
• Als een groep gaat buitenspelen wordt onderwijl de klas (tafels, wasruimte e.d.) gereinigd.    
• Vuilnisbakken worden op dagelijkse basis 1x geleegd.    
 

Lessen handen wassen voor alle leerlingen op verschillende momenten 
Elke groep heeft een schema met de verdeling van de wasplekken voor effectieve en snellere 
manier van handen wassen met groepen leerlingen. 
• Start van school. 
• Voor en na iedere pauze. 
• Bij elk wc-bezoek. 
• Bij naar huis gaan. 
 

Ingang/uitgang 

• Bij voor-, zij- en achteringang en ingang groep 7/8 >> desinfectant in dispensers aan de muur. 

• Sticker of poster met voorschriften. 

• Deuren gaan op slot tijdens schoonmaak. 
 

Elke lokaal voor iedere leerkracht 
Elk lokaal beschikt over een eigen box met middelen om hygiënisch te kunnen werken. 
• Desinfecterende handgel voor de leerkracht 
• Spatmasker om bij calamiteiten direct verantwoord binnen de zone van 1,5 meter van een 

leerling te komen. 
• Handschoenen voor schoonmaak op willekeurige momenten op een dag + voorzorgsmaatregel 

bij calamiteiten met een leerling. 
• Desinfecterende oppervlaktespray 
• Grote papierrol voor tussendoor schoonmaken in de groep 
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Groep 1-2 (ontsmetten vanaf 15.00 uur) 
• Vast doordraaisysteem met materialen (op tafels en/of matten). 
• Alles dagelijks ontsmetten (einde van de dag). 
• Klein materiaal (bv. Lego e.d.) niet gebruiken.  
 
BHV (bedrijfshulpverlener bij calamiteiten leerlingen/leerkrachten) 
In de school zijn 2 BHV-ers aangesteld om bij calamiteiten op te treden. Op donderdag juf Cindy en 
op maandag t/m woensdag juf Louise. Beide BHV-ers hebben een box met veiligheidsmiddelen. De 
BHV-er wordt altijd geraadpleegd bij calamiteiten en komt als eerste bij een leerling binnen de 1,5 
meter zone, tenzij de groepsleerkracht anders beslist. 
 
Inhoud van de box van BHV-ers 

• Handschoenen 

• Mondkapje 

• Spatscherm voor volledige gezicht 

• Pleisters en EHBO-koffer 

• Desinfecterende spray 

• Desinfecterende handgel 

• Rol papier voor ontsmetten 
 
BSO en peuteropvang 
De bso wordt aangeboden door Juut & Co. De mogelijkheid wordt aan alle ouders aangeboden om 
op de ‘nieuwe’ schooldagen (ma./woe. & di./do.) van de bso gebruik te maken. Het huidige aantal 
uren op contract wordt dan wel aangehouden en de dagen worden tijdelijk aangepast. 
De peuteropvang start eveneens weer vanaf maandag 11 mei. De ouders kunnen peuters brengen 
vanaf 8.45 uur. Op dit tijdstip zijn alle leerlingen van de basisschool al op school gebracht.  
Zowel voor de peuteropvang, als de bso bestaat er de mogelijkheid om van dagen te wisselen, mits 
Juut & Co de groepsgrootte niet overschrijdt. 
De bso en peuteropvang voldoen aan dezelfde hygiënevoorschriften zoals Dorpsschool Halle in het 
protocol heeft beschreven. 
 
Schoonmaak buiten 
Poorten & klínken buitenberging containers en kleutermaterialen worden dagelijks, bij gebruik, 
schoongemaakt en gedesinfecteerd. 

 

Eten en drinken  
Er kan geen gebruik gemaakt worden van de koelkasten om bederfelijk eten en drinken te bewaren. 
Alle ouders geven eten en drinken mee dat geschikt is om te bewaren buiten de koelkast. 
Alle leerlingen hebben hun eten en drinken in de eigen klas om zoveel mogelijk contactmomenten in  
de gangen te vermijden, m.u.v. de kleutergroep. De kleutergroep gaat eten en drinken ophalen in 
kleine groepjes. 
•   Iedere leerlingen moet goed zijn handen wassen bij het eten van fruit/lunch.    
•   Kinderen mogen geen voedsel delen.    
•   Er worden geen traktaties meegenomen.    
•   Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel.   
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Handen wassen, hoesten of niezen     
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmettting te 
voorkomen. Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 45-60 seconden. 
De leraren en leerlingen wassen op regelmatige basis handen (minimale interval 
twee uur per wasbeurt). Leerlingen krijgen dagelijks instructie om de handen goed te wassen 
(filmpje). De leerlingen drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes.    
 

• Terugkerende training en aandacht voor routinematig handen wassen.  
• Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen bij aankomst op school.   
• Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na   

hoesten of niezen. 
• Dagelijks worden er instructies gegeven om in de elleboog te hoesten en niezen. 
• In elke groep wordt met regelmaat de poster getoond (digibordles) met maatregelen en    

voorschriften. 
• In school worden alleen papieren handdoekjes gebruikt. 
• De leraar geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden.   

 

Zieke collega’s   
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 verschijnselen, zoals een verkoud-
heid, moeten leraren thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. 
Conform richtlijn RIVM/GGD. Als een leraar ziek is en er is geen opvang door andere collega’s 
mogelijk binnen Dorpsschool Halle, dan treedt de kwaliteitskaart onderwijs op afstand in werking. 
Dit betekent dat een groep (één of meerdere shifts) thuis moet blijven en thuisonderwijs krijgt 
aangeboden. 
Dorpsschool Halle kiest er bewust voor om geen invallers uit de invalpool groepen op te laten 
vangen i.v.m. mogelijke extra besmettingshaarden die de school worden binnen gehaald. 
Daarnaast is een mogelijke invaller niet voldoende ingespeeld op de huidige situatie op de school, 
de persoonlijke situatie van leerlingen en gezinnen. 
   

Zieke leerlingen  
Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met   
Milde symptomen moet een leerling thuisblijven totdat de leerling 24 uur klachtenvrij is. 
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 lang vrij is van milde 
klachten(neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid). 
In dat geval mogen kinderen met milde klachten niet naar school komen. Voor hen geldt de  
kwaliteitskaart onderwijs op afstand. 
Signaleer je dat een ouder of leerling op school één van de bovenstaande klachten heeft, dan 
treedt de leraar in overleg met een collega die als bhv-er is aangesteld. 
Indien nodig worden ouders verzocht het kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te 
voorkomen. 
Wordt er gesignaleerd dat er een broertje of zusje afwezig is wegens ziekte, dan volgen dezelfde 
stappen als hierboven beschreven.  
Leerkrachten en/of BHV-er kan te allen tijde leerlingen controleren op lichaamstemperatuur. Dit 
wordt gemeten middels een infrarood thermometer. Leerlingen hoeven bij deze methode niet 
aangeraakt te worden. Volwassenen treffen hierbij voorgeschreven voorzorgsmaatregelen. 
Dorpsschool Halle beschikt over een infrarood thermometer die gebruikt wordt om leerlingen op 
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een snelle en effectieve manier te temperaturen. Bij een vermoeden van koorts wordt de 
lichaamstemperatuur van de leerling op een veilige manier gemeten. Bij verhoging of koorts (hoger 
dan 38 graden celsius) wordt er contact gelegd met ouders en moet de leerling(en) z.s.m. 
opgehaald worden.  

 

Praktische vragen/aandachtspunten:      
Gaan leerlingen/medewerkers met onderliggende aandoeningen (risicogroep) óók naar school? 

Leerlingen/medewerkers die onderliggende aandoeningen hebben en mogelijk binnen een risicogroep 
vallen, zullen geadviseerd worden om niet te starten op maandag 11 mei. Het al dan niet starten zal in 
overleg gaan met ouders/verzorgers/medewerkers en directie. 

Hoe gaan we om met ouders die hun kind niet naar school durven te sturen? 
Met ouders die zich zorgen maken, zullen we in overleg gepaste afspraken maken over onderwijs op 
school en/of thuisonderwijs.    

Hoe gaan we om met zorgen van leraren, leerlingen en ouders?    
Als er zorgen zijn of ontstaan, staan we mensen te woord en zullen we in gezamenlijkheid naar een 
passende oplossing zoeken. 

Hoe gaan we om met schoolverzuim? 
Er zullen geen meldingen bij de leerplichtambtenaar plaatsvinden, tenzij leerlingen zonder 
kennisgeving van school verzuimen. 

Wat gaan de GGD/RIVM  hygiëne richtlijnen worden? 
Dorpsschool Halle volgt strikt de richtlijnen zoals die worden aangegeven. Mochten er maatregelen 
versoepeld worden, dan zal dit groeidocument aangepast worden en worden ouders hiervan op de 
hoogte gesteld.    

Hoe gaan we de opvang na schooltijd vormgeven?  
Juut & Co gaat de bso weer opstarten vanaf 11 mei 2020. Het aantal dagen dat op contract is geboekt, 
wordt ook nu aangehouden. U kunt wel per direct van dag wisselen, in overleg met Juut & Co. De 
dagen kunnen worden aangepast aan de dagen dat leerlingen gaan starten op school.   

Hoe omgaan met preventieve maatregelen zoals mondkapjes? 
Alleen bij calamiteiten zullen preventieve maatregelen gehanteerd worden op het moment dat een 
medewerker in de 1,5 meter zone van een leerling moet komen. 

Hoe gaan we om met noodopvang van kinderen van ouders werkzaam in de cruciale beroepen? 

Op aanvraag bij directie kan er noodopvang aangeboden worden als één of meerdere gezinsleden in 
een vitaal of cruciale beroepsgroep werkzaam zijn.       

Hoe gaan we om met instroom nieuwe leerlingen? 
Alle instroomleerlingen worden proactief gebeld. In overleg met ouders wordt er bekeken of een 
opstart mogelijk en wenselijk is.   

De 1,5-meter afstand houden en het jonge kind?   
De jongste leerlingen worden bewust in maximaal 8 leerlingen per ruimte geplaatst waarbij de juf met 
de leerlingen bespreekt dat er afstand gehouden dient te worden. Het is mogelijk dat de juf(fen) 
beschermende handschoenen dragen. Bij ongelukjes  tijdens de wc-gang (broekplassen, etc.) worden 
ouders gebeld om de leerling te ondersteunen met verschonen. 

 

Mochten er na het lezen van dit protocol nog vragen zijn, dan kunnen deze altijd gesteld worden bij directie via 

mailcontact, videobelmoment of telefonisch contact. Het protocol is in nauwe samenwerking met de 

medezeggenschapsraad (MR) en het bestuur van Dorpsschool Halle tot stand gekomen. Beide organen hebben 

goedkeuring gegeven aan dit protocol op donderdag 7 mei 2020. 

 
Rick Wolsink (Directeur Dorpsschool Halle) 
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl of info@dorpsschoolhalle.nl  
 

Videobelcontact, klik op de onderstaande link en ‘klop aan (knock)’. 
https://whereby.com/dorpsschoolhalle-directie  
 

Mocht de schooltelefoon niet beantwoord worden, spreekt u dan een voicemailbericht in en u wordt z.s.m. gebeld. 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
mailto:rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl
mailto:info@dorpsschoolhalle.nl
https://whereby.com/dorpsschoolhalle-directie


Vervoer

Ouders en kinderen komen zoveel 
mogelijk lopend of fietsend naar 
school.

Schoolplein en school

Ouders/verzorgers komen niet op 
het schoolplein of in de school. Blijf thuis bij:

• Neusverkoudheid, loopneus, niezen,  
   keelpijn, lichte hoest, verhoging tot   
   38ºC en koorts.

• Leerlingen blijven ook thuis als een   
   gezinslid verkouden is en koorts      
   heeft. 

• 24 uur klachtenvrij = weer naar    
   school.

Risicogroepen

Kinderen en onderwijspersoneel die tot de 
risicogroep behoren of waarvan 
gezinsleden tot de risicogroep behoren 
kunnen thuisblijven. Neem hierover 
contact op met de schoolleiding.

Halen en brengen

Maximaal één volwassene brengt 
de kinderen naar school en haalt 
ze weer op.

Meer informatie 

rijksoverheid.nl/coronavirus 
of bel 0800-1351

Specifieke vragen van scholen? 

Bel het loket tel.nr PO-Raad 

Volg aanwijzingen van het 
personeel op

1,5 m.

Afstand

• Tussen kinderen: 1,5m afstand houden   
    niet nodig 

•  Tussen onderwijspersoneel en kind:    
   preventief zoveel mogelijk 1,5m afstand      
   (minder afstand levert geen gevaar op, maar   
    kijk wat er kan).

• Tussen volwassenen: altijd 1,5m afstand. 

Voorzorgsmaatregelen van onze school voor ouders/verzorgers

Uw kind kan weer op een goede manier naar school,
als wij samen het volgende doen:

- basisonderwijs -



Meer informatie 

rijksoverheid.nl/coronavirus 
of bel 0800-1351

Was vaker je handen en gebruik 
papieren afdroogdoekjes

Blijf thuis bij:

• Neusverkoudheid, loopneus, niezen,  
   keelpijn, lichte hoest, verhoging tot   
   38ºC en koorts.

• Leerlingen blijven ook thuis als een   
   gezinslid verkouden is en koorts      
   heeft. 

• 24 uur klachtenvrij = weer naar    
   school.

Alle kinderen komen 50% van de 
onderwijstijd naar school. 

De school bepaalt de groepssamenstelling 
op basis van de beschikbare ruimte.

Risicogroepen

Leerlingen en onderwijspersoneel die 
tot de risicogroep behoren, of waarvan 
gezinsleden tot de risicogroep behoren, 
kunnen thuisblijven. Neem hierover 
contact op met de schoolleiding.

1,5 m.

Gebruik papieren zakdoekjes

Hoest en nies in de binnenkant 
van je elleboog

Afstand

• Tussen kinderen: 1,5m afstand houden   
    niet nodig 

•  Tussen onderwijspersoneel en kind:    
   preventief zoveel mogelijk 1,5m afstand      
   (minder afstand levert geen gevaar op, maar   

    kijk wat er kan).

• Tussen volwassenen: altijd 1,5m afstand. 

Schud geen handen

Vragen vanuit scholen?
Ga naar weeropschool.nl

Pauzes worden alleen gehouden 
met de eigen groep. Na schooltijd 
gaat iedereen direct naar huis of 
de BSO.

Voorzorgsmaatregelen in onze school 

We kunnen op een goede manier naar school,
als iedereen het volgende doet:

- basisonderwijs -
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Dit 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 dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de scholen. Het 
kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. In dit protocol wordt ingegaan op 
een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden 
kan worden als de scholen weer opengaan. Dit protocol wordt door partijen aangepast naar 
aanleiding van ervaring uit de praktijk en is daarmee een levend document. Bij de heropening 
zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke, er kunnen goede redenen zijn 
om op onderdelen af te wijken van dit protocol (handreiking).

Versie 6 mei 2020

1.  Alle leerlingen gaan vanaf 11 mei de helft van de tijd naar school. 
2.  Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten, waarbij wel uit wordt 

gegaan van hele dagen onderwijs (om zo min mogelijk verplaatsingsbewegingen van 
leerlingen en ouders te creëren en de aansluiting bij de Buitenschoolse Opvang zo 
optimaal mogelijk te houden).

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

worden.
5.  Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij 

contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
6.  De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat zo 

veel mogelijk afstand tussen leerlingen, en tussen leerlingen en leraren gecreëerd wordt.
7.  Er wordt gebruik gemaakt van vaste cohorten. Dit betekent dat alle leerlingen van de 

school worden verdeeld in twee helften en de samenstelling van die helften wijzigt niet. 
De leerlingen rouleren niet over de cohorten. Scholen streven ernaar om kinderen uit 1 
gezin zoveel als mogelijk in hetzelfde cohort te plaatsen. 

8.  De cohorten zijn niet gelijktijdig aanwezig in de school.
9.  Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis 

van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig 
dat snel besluiten kunnen worden genomen. 

Protocol opstart 
basisonderwijs 
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Basis

100% van de leerlingen, 50% van de tijd fysiek onderwijs.

I Algemeen 

1 Algemene RIVM richtlijn
Veiligheidsrisico’s

Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
•  Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te 

worden.
•  Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 

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

bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden 
noodzakelijk is.

•  Scholen melden zich bij de GGD wanneer sprake is van een 
ongewoon aantal leerlingen met ziekteverschijnselen (zie 
hoofdstuk IV). 

2 Fysiek contact •  Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.
•  Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag 

voor ten minste 20 seconden.
•  Er worden geen handen geschud.
•  Hoesten/niezen in de elleboog.
•  Niet aan je gezicht zitten.

3 Hygiënemaatregelen Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften 
van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: www.rivm.nl/
hygienerichtlijnen/basisscholen.
Denk hierbij aan: 
•  Handenwassen met water en zeep: begin schooluren, voor de 

pauze, na de pauze, na toiletgang . 
•  Gebruik van papieren handdoekjes. 
•  Oppervlakten reinigen met water en zeep .
Een of meerdere personeelsleden moeten verantwoordelijk worden 
gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
•  Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften 

van het RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd.
•  Personeelsleden dragen géén persoonlijke 

beschermingsmiddelen.

4 Hygiëneregeling 
leermiddelen

Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek 
dienen bij gebruik door meerdere leerlingen met regelmaat schoon 
gemaakt te worden met water en zeep. Ook materialen die met 
regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden met 
regelmaat schoon gemaakt met water en zeep.

5 Schoonmaak Dagelijks intensieve schoonmaak.

6 Afstand personeel Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard 
worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.

http://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen
http://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen
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II Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod

1 Focus 100% van de leerlingen, 50% van de onderwijstijd fysiek onderwijs.

2 Aanwezigheid van 
leerlingen op school en 
lesaanbod

Uitgangspunt is dat in de school maximaal de helft van de leerlingen 
aanwezig is om zodoende zoveel mogelijk ruimte tussen de leerlingen, 
maar vooral tussen de volwassenen en leerlingen te creëren. 
Daarbovenop mogen leerlingen die gebruik maken van noodopvang 
aanwezig zijn (leerlingen van ouder(s)/verzorger(s) in cruciale 
beroepen en leerlingen uit kwetsbare groepen).
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
•  De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet 

te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen, en 
tussen leerlingen en volwassen gecreëerd wordt.

•  Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van vaste cohorten. 
Dit betekent dat alle leerlingen van de school worden verdeeld in 
twee helften en de samenstelling van die helften wijzigt niet. De 
leerlingen rouleren niet over de cohorten. 

•  De cohorten zijn niet gelijktijdig aanwezig in de school.
•  De school stelt zelf groepen samen voor het onderwijsaanbod, 

waar nodig in afstemming met Buitenschoolse Opvang. 
•  De (samengestelde) groep leerlingen waaraan lesgegeven 

wordt, blijft gehandhaafd in de pauze. Gescheiden van andere 
(samengestelde) groepen.

3 Consequenties voor lestijd De leerlingen krijgen de helft van hun reguliere onderwijstijd 
aangeboden op school.
De leerlingen gaan volledige dagen naar school. 
Het aanbod wordt aangevuld met een vorm van onderwijs op de dagen 
dat leerlingen niet op school zijn passend binnen de mogelijkheden. 
Omdat de leraar volledig belast is met het verzorgen van fysiek 
onderwijs, ligt daar de focus op. De vorm van onderwijs voor de 
leerlingen die niet op school zijn, kan bijvoorbeeld bestaan uit 
huiswerkopdrachten. 
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:
•  Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten, 

waarbij wel uit wordt gegaan van hele dagen onderwijs.

4 Consequenties voor 
aanbod

Er geldt een gereduceerd onderwijsaanbod, scholen hebben de ruimte 
om zelf keuzes te maken passend bij de situatie. 
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:
•  Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan 

niet door.

5 Consequenties voor les op 
afstand

Fysiek onderwijs wordt zoveel mogelijk aangevuld met een 
vorm van onderwijs op afstand. Scholen zorgen tenminste voor 
verwerkingsmateriaal/oefenstof op de dagen dat leerlingen niet op 
school komen. De vorm van afstandsonderwijs geeft de school vorm 
binnen de mogelijkheden, geen school wordt voor het onmogelijke 
gehouden en houdt rekening met de belastbaarheid van het 
onderwijspersoneel.
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:
•  Voor de dagen dat leerlingen niet op school zijn, organiseert de 

school een vorm van onderwijs.

6 Ondersteuning door 
ouder(s)/verzorger(s) bij 
leeractiviteiten

Er is geen ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) mogelijk in 
de school. Ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) is enkel bij 
onderwijs op afstand. In te vullen door de school.

7 Ondersteuning van 
leerlingen door (externe) 
professionals in de school

Personen die de zorg in de school verlenen, dragen geen persoonlijke 
beschermingsmiddelen maar houden wel te allen tijde 1,5 meter 
afstand tot personeelsleden. 
Specifiek is de volgende maatregel van kracht: 
•  Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp 

kan weer worden opgestart.

8 Contact ouder(s)/
verzorger(s)

Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/
verzorger(s) (cf RIVM richtlijn). Oudergesprekken vinden digitaal 
plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet aanwezig in het schoolgebouw 
en op het plein.
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III In en rondom schoolgebouw

1 Consequenties 
schoolgebouw en 
faciliteiten 

De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te 
worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen, en tussen 
leerlingen en volwassen gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om 
een ruimere opstelling in lokalen.

2 Schoolplein Klassen maken gescheiden van andere klassen gebruik van het 
schoolplein.
Ouders begeven zich niet op het schoolplein of in de school.

3 Looproutes in de school De school hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. Dit 
betekent maatwerk voor iedere school.

4 Binnenkomst en 
looproutes door school

Plek aanwijzen waar leerlingen afscheid van ouder(s)/verzorger(s) 
kunnen nemen voordat zij het schoolplein/de school betreden.
Personeel staat buiten om halen en brengen in goede banen te leiden.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
•  Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de 

school.
•  Leerlingen worden door maximaal één volwassene opgehaald.
•  Scholen zorgen ervoor dat er gespreide breng- en haaltijden 

worden ingesteld indien niet elk lokaal eigen ingang van buiten 
naar binnen heeft.

5 Pauzebeleid De (samengestelde) groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft 
gehandhaafd in de pauze. Gescheiden van andere (samengestelde) 
groepen.

6 Leerlingenvervoer De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor de kinderen in het 
speciaal (basis) onderwijs op de reguliere wijze. De koepelorganisatie 
voor het Bedrijfspersonenvervoer heeft haar eigen coronaprotocol. 
Meer informatie over het taxivervoer vindt u via: www.taxipro.nl/
contractvervoer/2020/04/25/protocol-leerlingenvervoer-geen-
onderlinge-afstand-of-mondkapjes-nodig/.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
•  De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor leerlingen in 

het (speciaal) onderwijs op de reguliere wijze. 
•  Er is geen afstandscriterium voor leerlingenvervoer in het 

(speciaal) onderwijs.
•  Er is geen maximum aantal leerlingen in het leerlingenvervoer.
•  Het is niet nodig om te werken met afscheidingsschermen of 

persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes). 
•  Ouders/verzorgers moeten wel op afstand blijven en betrokken 

partijen krijgen het advies om te komen tot een werkwijze waar 
iedereen zich prettig bij voelt. 

http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2020/04/25/protocol-leerlingenvervoer-geen-onderlinge-afstand-of-mond
http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2020/04/25/protocol-leerlingenvervoer-geen-onderlinge-afstand-of-mond
http://www.taxipro.nl/contractvervoer/2020/04/25/protocol-leerlingenvervoer-geen-onderlinge-afstand-of-mond
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IV Gezondheid

1 Medisch handelen Medische handelingen kunnen zonder extra persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden uitgevoerd.
Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg in het 
regulier én speciaal (basis)onderwijs moeten worden uitgevoerd 
waarbij normaal gesproken handschoenen worden gedragen, 
wordt geadviseerd deze nu ook te dragen. Extra middelen, zoals 
mondkapjes, zijn niet nodig.

2 Wegstuurbeleid Cf richtlijn RIVM: wanneer een personeelslid gedurende de klachten 
ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 4, gaat het personeelslid naar 
huis.
Cf richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag klachten 
ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 3, gaat de leerling naar huis. De 
leerling gaat dan ook niet naar de BSO en kan ook geen gebruik maken 
van de noodopvang. 
Gebruik geen temperatuurmeting als indicator. Zonder uitzondering 
moet een leerling of personeelslid met klachten naar huis. Een 
temperatuurmeting bij twijfel kan juist onduidelijkheid geven. 
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:
•  Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/

verzorger opgehaald.

3 Thuisblijf regels – 
gezondheid leerlingen

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe:
•  Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 
•  Neusverkoudheid.
•  Hoesten.
•  Moeilijk ademen/benauwdheid.
•  Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
•  Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en 

mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen 
ook 24 uur geen klachten meer heeft.

•  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. 

•  Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (tenminste drie 
leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
•  Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD 

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

•  Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden 
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/
verzorger(s) in overleg met de school).

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).

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://lci.rivm.nl/uitgangspunten-testen-versoepelen-maatregelen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
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IV Gezondheid

4 Thuisblijf regels – 
gezondheid personeel

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe:
•  Een personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 
•  Neusverkoudheid.
•  Hoesten.
•  Moeilijk ademen/benauwdheid.
•   Een personeelslid met koorts boven 38 °C blijft thuis. 
•  Een personeelslid moet tenminste 7 dagen thuisblijven en 

uitzieken, en mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen 
ook 24 uur geen klachten meer heeft.

•  Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 
38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid 
ook thuis. 

•  Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, 
mag het personeelslid weer naar school.

•  Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor 
COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid 
wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra 
dagen thuisblijven. 

•  Personeelsleden met klachten nemen contact op met de arbo-
arts. 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
•  Personeelsleden met coronagerelateerde klachten worden getest 

conform het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten. 
•  Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden 

vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met 
de bedrijfsarts of behandelaar en werkgever).

•  Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, 
kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker 
in overleg met de werkgever).

•  Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar 
zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn 
werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken 
gekomen kan worden over de precieze invulling van de 
werkzaamheden. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://lci.rivm.nl/uitgangspunten-testen-versoepelen-maatregelen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
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V Capaciteit

1 Beschikbaarheid 
personeel 

Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen. 

VI Opvang

1 Noodopvang kinderen in 
kwetsbare posities en 
leerlingen van ouder(s)/
verzorger(s) met cruciale 
beroepen

De noodopvang voor kinderen in kwetsbare posities en voor leerlingen 
van ouders met cruciale beroepen blijft bestaan. Afstemming met 
betrokken organisaties is hierbij van belang. 
Bij noodopvang dient rekening gehouden te worden dat er tussen 
groepen wisselende samenstellingen zoveel mogelijk worden beperkt.

2 Tussenschoolse opvang Dit kan in stand gehouden worden mits de regels van dit protocol 
in acht worden genomen. Dat betekent dat ouder(s)/verzorger(s)/
vrijwilligers deze taak in principe niet op zich kunnen nemen, maar dat 
de tussenschoolse opvang waar mogelijk door onderwijspersoneel 
uitgevoerd dient te worden.

3 Kinderopvang Buitenschoolse opvang is alleen op de dagen dat kinderen fysiek naar 
school gaan.

VII In te vullen door scholen in overleg met medezeggenschap, waarbij de gevraagde 
termijnen voor overleg met GMR naar redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel 
besluiten kunnen worden genomen.

1 Brengen en halen van 
leerlingen

Opties:
•  Hebben leslokalen eigen buitendeuren: benut deze voor brengen 

en halen.
•  Heeft de school meerdere ingangen: maak helder per in- en 

uitgang welke leerlingen die in- en/of uitgang gaan gebruiken.
•  Heeft de school maar één ingang, faseer dan de toegang. Dit kan 

met een bel, maar dit kan ook met vastgestelde tijdstippen.
•  Er worden vaste plekken aangewezen voor het afscheid nemen.
•  Personeel staat buiten om halen en brengen in goede banen te 

leiden.

2 Jassen en kapstokken Opties:
•  Leerlingen hangen eigen jas aan achterkant stoel.
•  Leerlingen maken gebruik van kapstokken van meerdere lokalen.

3 Personeelskamer Opties: 
•  Indien de personeelskamer het toelaat kan het personeel met ten 

minste twee stoelen tussen elk personeelslid de personeelskamer 
gebruiken.

•  Lunchen in eigen lokaal, na lestijd direct naar huis.
•  Lunch met één ander personeelslid in een lokaal met inachtneming 

van 1,5m afstand.


