Regels, afspraken en adviezen heropening scholen
Vanaf 8 februari 2021

We zijn blij dat op 8 februari 2021 de scholen weer open mogen. Om de heropening goed te
laten verlopen is het belangrijk dat er regels en afspraken zijn. Wanneer iedereen (leerlingen,
ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten) zich hieraan houdt, kunnen we op een veilige manier
weer naar school. De regels en afspraken zijn opgesteld in samenspraak met het team en de
MR van Kindcentrum Koningin Juliana. Ze zijn gebaseerd op het protocol dat is opgesteld
door de PO – Raad en het draaiboek dat is opgesteld door het Corona Crisis Team (CCT)
PCOGV, en de GMR.
De regels en afspraken zijn geldig tot het moment dat de overheid met verdere
besluitvorming en richtinggevende uitspraken komt.
De richtlijnen die ons zijn meegegeven zijn als volgt vertaald:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Kinderdagverblijven en basisscholen gaan weer volledig open, alle leerlingen gaan
volledig naar school en kinderdagopvang (volgens contract);
De buitenschoolse opvang (BSO) blijft dicht;
Er is noodopvang na schooltijd voor kinderen van ouders, werkzaam in een cruciaal
beroep. We bieden op locatie, BSO-noodopvang, op dagen dat er een BSO-contract
op onze locatie is;
Tussen kinderen onderling én tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard
te worden.
Ouders komen in principe niet in de school of op het schoolplein en houden afstand.
Kinderen van groep 5 t/m 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school.
Voor de kinderen uit groep 7 en 8 geldt het dringende advies een mondkapje te
dragen buiten de klas. Dit geldt ook voor het personeel en bezoekers van de locatie.
Tijdens de lessen wordt in groep 4 t/m 8 zoveel mogelijk in vaste (werkbare) groepen
gewerkt.
Kinderen met lichte verkoudheidsklachten mogen naar school. Als het kind naast
verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of meer dan incidenteel
hoest, blijft hij/zij thuis. Ouder(s)/verzorger(s) wordt dringend geadviseerd hun
zoon/dochter in dit geval te laten zich testen.
Wanneer één kind positief getest is op COVID-19, gaat de gehele klas (inclusief
leerkracht) 5 dagen in quarantaine, na deze periode geldt het dringende advies dat
alle overige kinderen zich laten testen. Wordt er na 5 dagen niet getest, dan blijft het
kind nog 5 dagen in quarantaine.
De school zorgt ervoor dat leerlingen regelmatig hun handen wassen.
Na schooltijd gaan leerlingen direct naar huis.

Hierna wordt beschreven wat de maatregelen betekenen voor de dagelijkse gang van zaken
binnen ons kindcentrum.

Wanneer blijven kinderen thuis?
(We passen hierbij de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs)
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen wél naar de basisschool, met:
▪ verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
▪ als ze af en toe hoesten;
▪ met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Kinderen moeten thuisblijven als,
▪ het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer
dan incidenteel) hoest;
▪ zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
▪ het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
▪ het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19,
ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat
die persoon een negatieve testuitslag heeft;
▪ het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het
kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten
ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.
Indien de klachten tijdens schooltijd of bij de BSO-noodopvang ontstaan, dan verwachten we dat u
uw kind zo spoedig mogelijk ophaalt. Wij doorlopen de beslisboom van het RIVM bij het maken van
deze afweging.
Adviezen rondom testen:
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
▪ de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is
van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is;
▪ er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
▪ het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen die getest worden blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Voor meer informatie
zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Welke maatregelen hanteren we binnen ons Kindcentrum?

▪
▪

▪

De kinderen van groep 5 t/m 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school.
Voor kinderen van groep 7 en 8 geldt het dringende advies een mondkapje te dragen
bij verplaatsing binnen de school (buiten het klaslokaal), wanneer ze onvoldoende
afstand kunnen houden.
Tijdens de lessen werken we, in groep 4 t/m 8 zoveel mogelijk in vaste, werkbare
groepjes. Voor de groepen 1 t/m 3 hanteren we deze maatregel niet.

▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

Er zijn geen zitplaatsen in de buurt van de deur van het lokaal zodat iedereen vrije
doorgaan heeft.
In de school maken we, zoveel mogelijk, gebruik van vaste looproutes.
Er mag slechts één kind tegelijkertijd naar het toilet. (met uitzondering van de
groepen 1/2)
Er wordt alleen in het groepslokaal gewerkt, kinderen zijn alleen buiten het lokaal
met toestemming van de leerkracht. We maken hierbij een uitzondering voor
ondersteuning en voor de kinderen van groep 1 t/m 3.
Er is een open deur beleid. Dus deuren worden niet gesloten maar staan zoveel
mogelijk open. Zo komen kinderen en leerkrachten zo min mogelijk in aanraking met
de deurklink.
We ventileren volgens de richtlijnen; lokalen en andere ruimtes luchten we meerdere
keren per dag door ramen en deuren 10-15 minuten per keer tegenover elkaar open
te zetten (als er geen personen in de ruimte aanwezig zijn). Houdt hiermee rekening
bij de kledingkeuze voor uw kind.
De tafels van leerlingen worden op ruime afstand van het instructiebord geplaats.

Wat betekenen de maatregelen voor ouder(s)/verzorger(s):
▪
▪
▪
▪

Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het plein (met uitzondering van het brengen van
de kinderen van groep 1/2 en 3).
Tijdens schooltijden zijn ouders niet op de locatie aanwezig.
Reguliere oudergesprekken, informatieavonden en vergaderingen van MR/AC vinden
uitsluitend online plaats.
Alleen in uitzonderlijke situaties beslist de locatiedirecteur over een andere vorm van
ontmoeting.
Er zijn situaties denkbaar dat toch een oudergesprek op de locatie moet
plaatsvinden, in dat geval geldt:
- we passen triage toe;
- bezoekers worden geregistreerd;
- we dragen een mondkapje;
- we houden 1,5 meter afstand

Hoe gaan we om met hygiëne?

▪
▪
▪
▪

We laten de kinderen regelmatig hun handen wassen, in ieder geval bij binnenkomst,
na het buitenspelen, voor eet- en drinkmomenten en uiteraard na toiletgebruik.
Er wordt dagelijks grondig schoongemaakt, we letten hierbij extra op contactpunten
zoals deurgrepen, sanitair, kranen etc.
Er zijn ontsmettingsmiddelen beschikbaar bij het kopieerapparaat.
Er mag getrakteerd worden wanneer een kind jarig is, de traktaties moeten
voorverpakt zijn.

Wat doen we bij afwezigheid van leerkrachten?

Bij klachten moeten onze teamleden thuisblijven en zich laten testen. Zij zullen tot de uitslag
bekend is niet naar de locatie komen om les te geven. Wat zijn de stappen die wij dan
nemen?
▪
▪
▪
▪

We zoeken via onze invalpool een invaller voor de groep.
Indien er geen invaller beschikbaar is, vragen we of een eigen teamlid een dag extra
wil werken.
Is er niemand beschikbaar, dan blijven de kinderen thuis. We kunnen in deze periode
geen kinderen in andere groepen plaatsen.
Indien de gezondheidstoestand van de leerkracht dit toelaat, vragen we de leerkracht
om de lessen digitaal te geven. Er wordt dan een mail gestuurd met opdrachten en
we gaan over op werken via Padlet, Google Classroom en Klasseplan.

Hoe houden we u op de hoogte?

▪

▪
▪

▪

Bij afwezigheid van een leerkracht zullen we u altijd zo spoedig mogelijk informeren.
We doen dit via een bericht op Klasbord en een e-mail. Leerkrachten melden hun
klachten zo spoedig mogelijk, zodat u (indien mogelijk) zo snel mogelijk opvang kunt
regelen.
In een uiterst geval kan het zijn dat we pas ‘s ochtends een ziekmelding ontvangen.
We zullen u dan om uiterlijk 07.30u informeren.
Indien er (meerdere) kinderen met klachten in een groep zijn, melden we dit bij de
GGD en zullen wij in overleg met hen verdere stappen nemen en u hierover
informeren.
Bij vragen en/of opmerkingen over Covid-19 maatregelen, vragen we u contact op te
nemen met de locatiedirecteur. We hanteren hierin te allen tijde de richtlijnen die zijn
vastgesteld door het RIVM

De gang van zaken rondom het brengen en halen van kinderen:
Voor de aanvang van de schooldag gelden de volgende maatregelen:
(voor de kinderopvang gelden andere regels en afspraken)

▪

▪

Tussen 08.15 uur en 08.45 uur kunnen de kinderen naar school gebracht
worden/komen. Om 08.45 uur starten de lessen, de kinderen moeten dan in het
lokaal zijn.
Kinderen komen zoveel als mogelijk lopend of met de fiets naar school en worden
door max. 1 ouder/verzorger naar school gebracht.

Ouder(s)/verzorger(s) die onmogelijk kunnen lopen of fietsen, parkeren de auto’ s binnen
de daarvoor bestemde vakken, of op een parkeerplaats in de buurt van de locatie (niet op
het trottoir) en lopen naar school.
▪

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

Groep 1 t/m 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 strepen om 1,5 meter afstand aan te
geven.) Bij de deur staat juf Jenny klaar om kinderen te ontvangen en door te verwijzen naar
hun eigen juf. Ouder(s)/verzorger(s) 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 zónder ouder via het hek bij de hoofdingang het plein op. Bij het hek staat
meester Henno, of andere leerkracht, om te zorgen dat de kinderen niet in grote groepen het
plein op komen. Ze gaan naar binnen via de hoofdingang. Bij de deur van het lokaal staat de
juf klaar om kinderen te ontvangen.
Kinderen die op de fiets komen, zetten hun fiets op de daarvoor bestemde plek en komen
door het hek bij de ‘fietsenstalling’ het plein op.
Ouder(s)/verzorger(s) komen dus 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.
Voor het einde van de schooldag gelden de volgende maatregelen:
(voor de kinderopvang gelden andere regels en afspraken).

▪
▪

Vanaf 14.30 uur komen de kinderen onder begeleiding van hun leerkracht, per groep
naar buiten.
Kinderen blijven niet op het plein spelen maar gaan direct naar huis. Ze worden door
maximaal 1 ouder/verzorger opgehaald. Ouder(s)/verzorger(s) komen zoveel als
mogelijk lopend of met de fiets naar school.
Ouder(s)/verzorger(s) die onmogelijk kunnen lopen of fietsen, parkeren de auto’ s
binnen de daarvoor bestemde vakken, of op een parkeerplaats in de buurt van de
locatie (niet op het trottoir) en lopen naar school.

Groep 1 t/m 3:
De groepen komen één voor één, onder begeleiding van de leerkracht naar buiten. De
groepen 1/2 komen door het hek aan de Prinses Margietstraat, de groepen 3 door het hek
aan de Prinses Irenestraat. 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.
Groep 4 t/m 8:
De groepen komen één voor één, 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. Kinderen vanaf groep 5 gaan zoveel als mogelijk zelfstandig naar
huis
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 bij tafel.
Pauze
Er wordt voor deze periode een speciaal pauzerooster opgesteld. Per pauzemoment zijn niet
meer dan 2 jaargroepen op het plein. Dit geldt voor de ochtend- en de middagpauze.
Gym
Er worden de komende weken geen gymlessen binnen gegeven. Wanneer de weersomstandigheden het toelaten zal meester Bas buitenlessen op de sportvelden verzorgen
voor de groepen 3 t/m 8.
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

Voor vragen of opmerkingen rondom de richtlijnen en adviezen kunt u contact opnemen met
de de locatiedirecteur – Henno Koelewijn directie.kj@pcogv.nl

