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Dit protocol is een vervolgversie op het protocol voor de gedeeltelijke opstelling van het
basisonderwijs vanaf 11 mei 2020. Het kabinet heeft op 19 mei jl. aangekondigd dat
basisscholen vanaf 8 juni volledig opengaan, tenzij uit de lopende monitoring naar de
verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is. Op basis
van dit kabinetsbesluit is dit vervolgprotocol ontwikkeld.
Dit vervolgprotocol omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het
kabinetsbesluit van d.d. 19 mei 2020 om de scholen weer geheel open te stellen. Dit protocol
is gebaseerd op adviezen van onderwijs-autoriteiten in samenspraak met het RIVM.
Het kabinetsbesluit tot de volledige opening van de basisscholen is leidend: vanaf 8 juni
gaan alle leerlingen weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften.
In dit herziene protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom
veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen volledig
opengaan.
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing
op de scholen in het basisonderwijs:
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard
worden.
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij
contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
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.
Nu alle kinderen weer naar school gaan vervalt het principe van om de dag thuiswerken.
Kinderen krijgen op school instructie en kunnen ook de verwerking maken. Werk of
taakbrieven mee naar huis is niet meer nodig. Mogelijk nog wat ondersteunend huiswerk in
overleg.
Naast de instructie en verder werken aan het geleerde willen wij natuurlijk deze schooldagen
ook gebruiken voor sociaal emotioneel leren en coöperatief leren. De groep is nu weer
compleet, dan is het ook belangrijk om het sociale aspect van een groep te versterken en te
zorgen dat kinderen hun verhaal kwijt kunnen.
Leidende kaders:
* de RIVM-adviezen en daarmee kabinetsbesluit
* de volksgezondheid is leidend en 100% garantie is er voor niemand
* protocollen (PO-raad): waarbij gezondheid en veiligheid leidend is
* scholen starten weer volledig op 8 juni 2020

Infrastructuur rond en in school
Item
Opmerking
Algemeen
* Algemene maatregel is dat ouders niet op het plein mogen!
* Ouders staan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar de kinderen op te
wachten buiten het plein (dus op parkeerplaats, fietspad, toegangspad).
> Ouders gaan niet verder dan de toegang van het plein en blijven op de
stoep bij de fietsenrekken. Let op 1,5 m. afstand tot elkaar. Het pad is breed
genoeg om heen en terug te lopen met voldoende afstand, anders is er de
mogelijkheid om om te lopen.

In-uitgangen van de school
Groep 1/2, 3
Inloop vanaf 8.10 uur.
Ouders niet mee naar
binnen!
Eindtijd 14.15 uur. Zelfde deur
Groep 4-8
Kinderen staan 8.15 uur bij
hun ingang.
Eindtijd 14.15 uur. Zelfde deur.
Pauze

Gangen
Toiletten

Wasbakken + zeep(pompjes)

Deuren zoveel mogelijk open
laten staan: geen aanraking
Kinderen naar school

* Jassen en tassen hangen gewoon bij het lokaal
* Desinfecterende middelen gebruiken alleen bij het naar binnen gaan
> Groep 1/2, 3 ouders brengen hun kinderen ’s ochtends naar de hoofdingang
van school. Zij zetten hun kind halverwege het toegangspad af. Kinderen van
de groep worden opgevangen door de leerkracht. Ouders en leerkrachten
bewaken hier de 1,5 meter afstand naar elkaar. Bij uitgaan van de school
worden de leerlingen door de leerkracht naar buiten gebracht, ook bij de
hoofdingang. Er is maar 1 ouder die de kinderen brengt of ophaalt!

> Groep 4,5 en 7 gaan door de pleiningang naar binnen.
> Groep 6 en 8 gaan door de achteringang bij de gymzaal naar binnen.
Er is voor schooltijd geen ruimte om te spelen. De leerkrachten halen de
kinderen op van hun wachtplek. Kinderen desinfecteren hun handen al bij de
deur en lopen dan rechtstreeks naar hun lokaal.
Dezelfde ingangen worden ook bij de pauzes gebruikt. Kinderen hoeven dan
niet hun handen te desinfecteren, maar wassen hun handen in het lokaal (o.a.
ivm het eten van fruit/lunch)
We houden vast aan ons reguliere pleinrooster. Wel hebben we het plein in
compartimenten verdeeld, zodat kinderen zoveel mogelijk gescheiden van
elkaar spelen. De regel is: wel samen spelen, maar niet elkaar aanraken
Leerkracht brengt en haalt de kinderen van het plein. Er is toezicht volgens het
normale pleinrooster.
Hanteer korte looproutes naar de lokalen.
* Elke groep heeft duidelijke afspraken met de leerlingen gemaakt over
toiletgebruik en hygiëne.
* Schoonmaak halverwege de dag door Nivo-Noord
* Er hangen duidelijke Pictogrammen.
Ook personeel controleert regelmatig het toilet en doet waar mogelijk kleine
hygiënische handeling (bv deurkrukken ontsmetten)
* Alleen papieren handdoekjes
* Afspraken manden gebruikte doekjes legen > zo mogelijk Nivo-Noord,
tussendoor controle door personeel
Looproutes/ruimten. (Buiten) deuren worden door medewerkers gesloten.
We vragen ouders om kinderen vanaf groep 5 waar mogelijk zelfstandig naar
school te laten komen.

Lokalen / Organisatieplan
Item
Opmerking
Leerlingensets groep 3-8
Kinderen zitten op genoeg afstand van de leerkracht. De 1,5 meter afstand telt
niet voor kinderen. Kinderen zitten op hun vast plek in het lokaal.
Leerpleinen
Eventueel gebruiken we aangrenzende leerpleinen. Maar blijven wel dicht bij
het lokaal (niet door de hele school)

Personeel
Item
Welke mensen zijn
beschikbaar?

Opmerking
Uitgangspunt: Leraren werken zoveel mogelijk binnen de vaste werktijden.
Studenten kunnen worden ingezet op basis van vrijwilligheid! Wij zijn hier
voorzichtig in, omdat we zo weinig mogelijk beweging in de school willen en zo
weinig mogelijk afleiding van het nu zo belangrijke lesprogramma. Stagiaires
kunnen in overleg ingezet worden ivm extra handen in de groep of werken met
een zorggroepje. Stagiaires gaan wel direct om 14.15 uur weg.
Personeel van Kunstkade en BV Sport kunnen worden ingezet, anders dan op
basis van hun discipline.
Er is geen ondersteuning van ouders in de school!

Gezondheid
Item
RIVM leidend
Richtlijnen betreffende
leerkrachten

Opmerking
We houden ons aan de richtlijnen van RIVM en regering.
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor
het onderwijs toe:
• Een personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
• Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Tijdelijk minder ruiken en proeven.
*Als een personeelslid elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken
je de klachten. Het personeelslid mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de
klachten anders dan je gewend bent, dan blijft het personeelslid thuis tot de
(nieuwe) klachten voorbij zijn.

• Een personeelslid met koorts boven 38 °C blijft thuis.
• Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/ zij ten minste 7
dagen thuisblijven en uitzieken. Het personeelslid 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 bedrijfs-/ arbo-arts.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• PCBO Leeuwarden werknemers kunnen bij zorgen een digitale vragenlijst
invullen, om te zien wat verstandige vervolgstappen zijn. Deze vragenlijst wordt
gedeeld met de bedrijfsarts.
• Personeelsleden met coronagerelateerde klachten worden getest conform het
landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten. De regie van het testbeleid ligt
bij de GGD.
• Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke
werkzaamheden je eventueel vanuit huis kunt doen).
• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van
werk op school (keuze medewerker in overleg met de bedrijfs-/arbo-arts of
behandelend arts en werkgever).
• Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden
vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever en
behandelend arts).

• 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 er afspraken kunnen worden gemaakt over de precieze invulling
van de werkzaamheden of evt. persoonlijke beschermmiddelen. (persoonlijke
beschermmiddelen zijn vanuit veiligheidsoverwegingen niet nodig).
• PCBO Leeuwarden geeft ook personeelsleden met ernstige zorgende
mogelijkheid tot Corona Coping. Dit is bedoeld voor medewerkers die een
toename van onrust, spanning ofwel angst ervaren in de huidige situatie en die
daardoor bijvoorbeeld bang zijn om naar het werk te gaan of met een hoog
spanningsniveau naar het werk gaan of zich door de huidige situatie overbelast
voelen.
• Medische informatie van het personeelslid wordt niet gedeeld met de werkgever
of collega’s.
• De bedrijfs-/arbo-arts kan hierbij betrokken worden.
• Lunch met andere leerkracht in een ruimte met inachtneming van tenminste 1,5
meter afstand, liefst gewoon in eigen lokaal
• Indien de personeelskamer het toelaat kunnen leerkrachten met voldoende
ruimte tussen elke leerkracht de personeelskamer gebruiken. Anders zoeken we
een alternatief met meer ruimte. (bv lokaal, speellokaal)
Kinderen wel/niet naar
school

We doen een beroep op de ouders om tijdig en goed af te melden!
We wijzen ouders op de noodzaak van onderwijs en leerplicht van de kinderen en de
maatregelen in de school. Bij afwezigheid zonder afmelding neemt school contact
op met de ouders.
Met ouders die kinderen thuishouden gaan we in gesprek. In een later stadium kan
de leerplichtambtenaar daarbij een rol spelen.
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor
het onderwijs toe:
• Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
• Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Tijdelijk minder ruiken en proeven.
*Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de
klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders
dan je gewend bent, houdt het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.
En vraag evt. bevestiging van de huisarts.

• Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als
hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer
informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling
weer naar school en de opvang.
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een
positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij
is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/
informatiebriefhuisgenootthuis.
• Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per
groep) neemt de school contact op met de GGD.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
• 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 en de
behandelend arts).
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met
de school en de behandelend arts).

Richtlijnen ouders
Wegstuurbeleid

Nieuwe leerlingen

Afwezigheid leerkracht

4 jarig kind

Ouders houden 1,5 m afstand tot elkaar en komen niet de school binnen.
Cf richtlijn RIVM: wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten
ontwikkelt zoals eerder genoemd, gaat het personeelslid naar huis.
Cf richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals
eerder genoemd, gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden
hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de
BSO.
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.
Aangemelde leerlingen: we gaan in overleg met de ouders over de wendagen en
bepalen aan de hand daarvan de start. In veel gevallen zal dit de laatste weken niet
meer het geval zijn, het advies is dan na de zomervakantie.
We zullen binnen het organisatieplan er alles aan doen de bemensing in te vullen en
ook externe betrokkenen vanuit sport, kunst en cultuur daarbij betrekken. Mocht het
niet lukken een groep te bemensen, dan kan het voorkomen dat de leerlingen thuis
moeten blijven voor thuisonderwijs. Dit wordt dan uiterlijk om 07.45 uur van de
betreffende dag gemeld. Dit doen wij via Parro en telefonisch.
Met enkele ouders hebben we incidenteel afspraken over de invulling van de
lesdagen gemaakt. In overleg met de leerkracht kunnen we deze aanpassingen
behouden. Hiervoor houden we bij het ophalen wel de regels uit het protocol in
acht. We brengen de kinderen naar buiten bij de hoofdingang.

Schoonmaak en hygiëne
Item
Opmerking
Nivo! is gevraagd voor extra
Toiletten, deurkrukken, etc. tussen 11 en 12 uur.
schoonmaak halverwege de
schooldag
Hygiëne leerlingen
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om
besmetting te voorkomen. Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 20
seconden. De leraren en leerlingen wassen op regelmatige basis de handen
(minimale interval twee uur per wasbeurt). Leerlingen krijgen instructie om de
handen goed te wassen en er hangen instructiekaarten. De leerlingen drogen
hun handen af met papieren wegwerpdoekjes.
• Terugkerende training en aandacht voor routinematig handen wassen;
• Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen of desinfecteren bij
aankomst op school;
• Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na
het eten, na hoesten of niezen;
• Leerlingen en medewerkers hoesten in de elleboog;
• De leraar geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te
vermijden.
Eten en drinken

Beschermingsmaterialen

• Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van
fruit/lunch.
• Kinderen mogen geen voedsel delen.
• Geen traktaties meenemen. We hebben wel aandacht voor een verjaardag.
• Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun
eigen tafel (groep 3-8).
• Kinderen nemen eigen afval weer mee in broodtrommeltje.
* Er is in elke ruimte desinfectiemiddel en oppervlaktespray aanwezig.
* Er staat een desinfectiemeubel bij de verschillende ingangen. Bij binnenkomst
moet iedereen zich desinfecteren.
Voor volwassen is dit altijd. Voor kinderen is dit alleen ‘s ochtends bij het
binnengaan van de school. Op overige momenten is handenwassen
afdoende.
NB:
1:Handdesinfectie voor kinderen is alleen effectief bij juist gebruik, dus onder toezicht.
Wanneer het op enige manier mogelijk is de kinderen te laten handenwassen heeft dit
sterke voorkeur en beleid zou daar op moeten zijn gericht. Er speelt een
gezondheidsrisico door aanwezigheid van desinfecterende producten
2. Desinfectie van oppervlakken heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte
reinigen met water en zeep. Daarnaast geeft het aanwezig zijn van deze middelen een
gezondheidsrisico in klaslokalen. Het RIVM adviseert geen oppervlaktedesinfectie op
scholen toe te passen.

Medisch handelen

Schoonmaak

Medische handelingen kunnen in principe zonder extra persoonlijke
beschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Indien een individueel
personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen,
kan daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet
nodig.
Er zijn eventueel handschoentjes aanwezig voor bijzondere medische
handelingen en i.v.m. met schoonmaakwerkzaamheden.
Dagelijks is er een intensieve schoonmaak door NIVO!.
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek die door
meerdere leerlingen wordt gebruikt moeten met regelmaat ontsmet en
schoongemaakt worden.
Elke klas krijgt hiervoor middelen en leerkrachten en leerlingen kunnen hier zelf
ook iets in betekenen.

Richtlijn is dat groot materiaal (sanitair, deuren, vloeren, werkplekken, kasten)
worden schoongemaakt door Nivo!
Werkplekken van kinderen dienen (tussendoor) door kinderen of leerkrachten
schoongemaakt te worden en worden in overleg volgens rooster
meegenomen door Nivo!

Onderwijs
Item
Onderwijs en lesaanbod

Opmerking
De huidige situatie heeft ook gevolgen voor het onderwijsprogramma na de
crisis. Naast algemene maatregelen zijn er ook maatregelen nodig specifiek
gericht op leerlingen die meer achterstand hebben opgelopen. De eigen
leerkrachten van leerlingen zijn het best in staat te bekijken waar een leerling
nu staat en wat een leerling dan vervolgens nodig heeft. Van daaruit kunnen
gericht aanpassingen gedaan worden. We maken o.a. aanpassingen in het
lesaanbod, maar ook in wel/niet toetsen en rapporten.

Sport/spel/muziek

• We doen beweegactiviteiten waarbij het fysiek contact minimaal is.
• Voor en na het spelmoment wassen we allemaal onze handen volgens
richtlijn.
• Er zijn geen gymlessen in speellokaal of gymzaal.
• We kunnen sportvelden van BV Sport of Play-skatecoart gaan gebruiken
voor onze beweeglessen.
• Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten
is voor leerlingen in het primair onderwijs is toegestaan.

Groepsactiviteiten/festiviteiten

Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met
groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en
excursies. Voor al deze activiteiten gelden de algemene richtlijnen vanuit de
overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken
van verplaatsingen in de openbare ruimte enz. De uiteindelijke afweging
hierover zal op school- of bestuursniveau gemaakt moeten worden, in overleg
met de MR en evt. de Veiligheidsregio, binnen de richtlijnen van het RIVM.
Indien een groepsactiviteit georganiseerd wordt, dan vindt deze bij voorkeur
buiten en in de eigen vaste klas of groep plaats.

Ondersteuning van leerlingen
door (externe) professionals in
de school

Contact/communicatie tussen
ouders en leerkracht

Noodopvang/Kwetsbare
leerlingen
Jonge kind (tips) tot en met
groep 4

* We gaan in overleg en samenwerking met ouders (AC) op zoek naar
creatieve alternatieven.
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.
• 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 in de school. Oudergesprekken
kunnen eventueel na schooltijd op het schoolplein of elders buiten
plaatsvinden. Ouders maken gebruik van Parro en mail.
Met ingang van 8 juni wordt door scholen geen noodopvang meer
aangeboden.
1. Verzoek aan ouders om de kinderen kleding aan te doen die zelfstandig
aan- en uitgetrokken kan worden.
2. Ook graag eten en drinken mee geven waarmee de leerkracht niet hoeft te
helpen (bv. open maken lastige beker).
De MR heeft op 2-6 ingestemd met dit plan.

