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Maandag 31 augustus starten de basisscholen in onze regio weer. Dat betekent dat ons Kindcentrum 

weer volledig geopend is. In dit document een update van de regels en afspraken die vanaf 8 juni 

golden. Alle kinderen komen 5 dagen in de week naar school. Opvang en onderwijs hanteren het 

normale programma. 

 

Opvang: 

KDV: 07.30 uur – 18.00 uur 

VSO 07.30 uur – 08.30 uur 

BSO: 12.30 uur/14.30 uur – 18.00 uur 

 

Onderwijs: 

(De verruimde tijden voor halen en brengen van leerlingen blijven, verderop in dit protocol staat hier 

meer over beschreven).  

 

Maandag, dinsdag en donderdag: alle groepen  08.30 uur – 14.30 uur 

Woensdag:    alle groepen 08.30 uur – 12.30 uur 

Vrijdag:     groep 1 t/m 4 08.30 uur – 12.00 uur 

     groep 5 t/m 8 08.30 uur – 14.30 uur  

 

Uitgangspunt van de regels is, dat we ons houden aan de kaders die het RIVM ons heeft gegeven: 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden 

 

De regels en afspraken zijn geldig tot het moment dat de overheid met verdere besluitvorming 

en richtinggevende uitspraken komt. De regels en afspraken zijn getoetst aan het Protocol 

basisonderwijs dat door de PO-raad is opgesteld en als richtlijn geldt voor de scholen. 

 

De richtlijnen die zijn meegegeven vanuit de overheid, zijn door de PO-raad en ons (PCO Gelderse 

Vallei/Kindcentrum Koningin Juliana) als volgt vertaald: 

 

▪ Alle leerlingen gaan volledig naar school.  

▪ Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden. 

▪ Tussen personeelsleden en leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.  

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

contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  

▪ Ouder(s)/verzorger(s) en externen in de school kan, mits triage is toegepast en 1,5 meter 

afstand bewaard kan worden.  

▪ T.a.v. halen en brengen van leerlingen komen ouders niet op in de school. 

▪ De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

▪ Na school gaan leerlingen direct naar huis of de BSO. 

 

Om het goed te laten verlopen is het belangrijk dat er regels en afspraken zijn. Alleen wanneer 

iedereen (kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en PM’ ers en leerkrachten) zich hieraan houdt, kunnen we 

de richtlijnen van het RIVM waarborgen. We gaan ervan uit dat ouder(s)/verzorger(s) de gedragsregels 

met hun kinderen hebben doorgenomen voordat ze op 31 augustus naar de locatie komen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
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Aanvang van de schooldag:  

 

▪ Tussen 08.15 uur en 08.45 uur kunnen de kinderen naar school gebracht worden.  

▪ Kinderen komen, zoveel als mogelijk, lopend of met de fiets naar school en worden door 

maximaal 1 ouder/verzorger naar school gebracht.  

▪ De kinderen vanaf groep 5 komen zoveel als mogelijk zelfstandig naar school.  

 

Groep 1/2 (Olifanten, Giraffen en Zebra’s) en 3: 

Kinderen komen met 1 ouder via het hek bij de onderbouwingang (Pr. Irenestraat) het plein op en 

geven hun kind af bij de deur. (Op het plein staan markeringen om 1,5 meter afstand aan te geven.) Bij 

de deur staat juf Jenny of een leerkracht klaar om kinderen te ontvangen en door te verwijzen naar 

hun eigen juf. Ouders verlaten het plein via het tegenoverliggende hek en lopen via het aangrenzende 

voetpad weer terug naar hun fiets/huis. Wanneer een kind uit groep 1 t/m 3 door een oudere broer of 

zus gebracht wordt, loopt die oudere broer of zus ook deze route. Zij mogen niet via deze deur de 

school binnen. 

 

Groep 4 t/m 8: 

Kinderen komen zonder ouder via het hek bij de hoofdingang het plein op.  

Ouders komen niet op het plein en we verwachten van hen dat ze de 1,5 meter regel tot elkaar in acht 

nemen bij het halen en brengen.  

 

Einde van de schooldag (voor de kinderopvang gelden andere regels en afspraken). 

 

Groep 1 t/m 3: 

De groepen 1-2 komen om 14.30 uur als eerste naar buiten groep 3 volgt daarna. 

 

De groepen komen onder begeleiding van de leerkracht naar buiten.  

 

De groepen 1/2 gaan vanuit de school rechts (richting Margrietstraat), door het (achter) hek naar een 

plek op het grasveld. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kinderen daar opwachten.  

De groepen 3 gaan vanuit de school links (richting Irenestraat). Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun 

kinderen buiten het plein opwachten. (Wanneer kinderen in de groepen 3 een jonger broertje of zusje 

bij de kleuters hebben, dan lopen deze kinderen achter de kleuters aan.) 

 

We verwachten dat ouder(s)/verzorger(s) tijdens het wachten onderling de 1,5 meter regel in acht 

nemen en direct naar huis gaan wanneer ze hun kind (-eren) bij zich hebben.  

 

 

Ouder(s)/verzorger(s) die onmogelijk kunnen lopen of fietsen, parkeren de auto op de 

parkeerplaats Kon. Julianaplein en lopen mee naar school. We verzoeken u vriendelijk doch 

dringend de auto niet op het trottoir en voor opritten van omwonenden te parkeren. 

Kinderen mogen ook niet voor school ‘uit de auto worden gezet’. De hiervoor genoemde 

situaties leveren onnodig gevaarlijke verkeersituaties op, zeker nu veel kinderen 

zelfstandig naar school komen. 

Kinderen uit de groepen 4 t/m 8, die met de fiets komen, lopen met hun fiets aan de hand, door de 

speciale doorgang voor het speellokaal – de standplaats voor fietsen op. Ze lopen vervolgens het 

plein op via de doorgang ter hoogte van het lokaal van groep 5. We willen hierbij benadrukken 

dat, mede omwille van de veiligheid van iedereen, leerlingen en ouders niet fietsen op het 

trottoir. 
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Groep 4 t/m 8: 

 

Groep 4 komt vanaf 14.30 uur naar buiten. De groepen 6, 5, 8 en 7 volgen daarna. Kinderen vanaf 

groep 5 gaan zoveel als mogelijk zelfstandig naar huis. 

 

De groepen komen onder begeleiding van de leerkracht naar buiten. De leerkrachten begeleiden ze 

over het plein. Kinderen blijven niet op het plein achter, maar gaan direct naar huis. 

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kinderen buiten het hek mee naar huis nemen. We verwachten dat 

ouder(s)/verzorger(s) tijdens het wachten onderling de 1,5 meter regel in acht nemen.  

 

Naar de BSO? 

 

- Kinderen die gebruik maken van onze eigen BSO verzamelen bij de BSO-ruimte, waar ze 

worden opgewacht door een PM’ er. 

- Kinderen die gebruik maken van BSO van SNO en Bijdehandjes verzamelen bij de 

achteruitgang van de school op de aangegeven plek. Met de medewerkers van SNO en 

Bijdehandjes is afgesproken dat zij de kinderen vanaf 14.30 uur verzamelen en toezicht 

houden. 

 

Hygiëne 

 

▪ Er zijn (waar mogelijk) geen zitplaatsen in de buurt van de deur van het lokaal zodat iedereen 

vrije doorgaan heeft. 

▪ Er mag slechts één kind tegelijkertijd naar het toilet. 

▪ Leerkrachten zien erop toe dat kinderen vaak hun handen wassen. 

▪ Er is een open deur beleid. Dus deuren worden niet gesloten maar staan zoveel mogelijk open. 

Zo komen kinderen en leerkrachten zo weinig mogelijk in aanraking met de deurklink. 

▪ De tafels van leerlingen worden op afstand van het instructiebord geplaatst. 

▪ Kinderen die ziekteverschijnselen hebben, komen niet naar school. Wanneer dit toch zo blijkt 

te zijn, wordt direct contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Zij moeten de kinderen 

dan direct ophalen. 

 

Fysiek contact 

Leerkrachten hebben zo min mogelijk fysiek contact met kinderen. In de onderbouw zal dat een lastige 

opgave zijn, maar gebleken is dat ook kleuters zich hier in grote lijnen aan kunnen houden wanneer je 

dit met hen bespreekt. Onderling houden medewerkers de 1,5 meter regel in acht.  

 

Materiaal 

▪ Kinderen nemen géén speelgoed of andere dingen, die niet nodig zijn op school, mee van 

huis. 

▪ Er zijn geen gezamenlijke materiaalbakken. Elk kind heeft zijn eigen setje spullen om de dag 

mee door te komen en dat ligt bij aanvang van de lesdag op de tafel. 

 

 

Gymlessen: 

 

Deze lessen kunnen weer gewoon gegeven worden. Ook hier houden we ons aan de voorschriften 

voor hand- en toilethygiëne.  

Ook voor het ophaalmoment geldt. Ouder(s)/verzorger(s) die onmogelijk kunnen lopen of fietsen, 

parkeren de auto op de parkeerplaats Kon. Julianaplein en lopen naar school. 

 



Regels en afspraken t.b.v. richtlijnen Corona 

(deze afspraken worden gehanteerd vanaf 31-08-2020 tot nader order) 

Regels en afspraken| t.b.v. Corona KC Koningin Juliana (augustus 2020) 

 

 

Ouder(s)/verzorger(s): 

 

▪ Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in het gebouw om kinderen (van school) op te halen. Ook 

tijdens schooltijden en activiteiten zijn er geen ouder(s)/verzorger(s) aanwezig op school. Voor 

de ouders die kinderen ophalen bij de Kinderdagopvang en de BSO gelden andere regels. 

▪ Afspraken en overleggen met ouders kunnen op school plaatsvinden, mits triage is toegepast 

en 1,5 meter afstand toegepast kan worden. 

 

Gezondheid 

 

Naar huis onder schooltijd: 

Richtlijn RIVM:  

▪ Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar huis. Ook 

eventuele broers/zussen gaan naar huis. De leerling gaat dan dus ook niet naar de BSO.  

▪ We gebruiken geen temperatuurmeting als indicator. Zonder uitzondering moet een leerling met 

klachten naar huis. Een temperatuurmeting bij twijfel alleen maar zorgen voor onduidelijkheid.  

▪ Specifiek is de volgende maatregel van kracht: Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door 

een ouder/ verzorger opgehaald. 

 

Wanneer blijven kinderen thuis? 

Kindcentrum Koningin Juliana past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor 

het onderwijs toe: 

▪ Een kind met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 

• Neusverkoudheid.  

• Hoesten. 

• Moeilijk ademen/benauwdheid.  

• Tijdelijk minder ruiken en proeven.  

▪ Een kind met koorts boven 38°C blijft thuis. 

▪ Wanneer een kind positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 10 dagen thuisblijven en 

uitzieken. Het kind mag pas weer naar opvang en naar school als hij/zij na deze 7 dagen 24 uur vrij 

van klachten is.  

▪ Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, 

blijft het kind óók thuis. Wanneer iedereen binnen het huishouden 24 uur vrij van klachten is, mag 

het kind weer naar school en de opvang. 

▪ Als iemand in het huishouden van het kind getest is op corona en een positieve uitslag heeft, moet 

het kind wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en vervolgens 14 extra dagen thuisblijven. 

 

Kinderen en ouders die tot een risicogroep behoren 

▪ Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 

(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s), altijd in overleg met de directie van 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), altijd in overleg met de directie van de school en 

de behandelend arts). 

 

 

Vermoeden van meerdere kinderen in een groep met klachten 

▪ Bij een ongewoon aantal kinderen met klachten (vanaf drie kinderen per groep) neemt de 

opvang/school contact op met de GGD en de clusterdirecteur.  

▪ Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 

ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten. 
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Landelijke websites: 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen 

https://lci.rivm.nl/leefregels 

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 

 

Woudenberg, 26-08-2020 
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