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Doel van dit protocol 
Na een periode van schoolsluiting door het coronavirus in het afgelopen schooljaar, zijn de scholen nu 
onder voorwaarden weer open voor leerlingen. Dit protocol geeft weer welke afspraken we als bestuur 
en school gemaakt hebben over deze heropening, om onderwijs weer mogelijk te maken maar ook te 
zorgen voor een fysiek veilige omgeving voor leerlingen en personeelsleden.  
 

Het advies vanuit RIVM en de overheid:  

- Basisonderwijs is volledig open. 
- Zoveel mogelijk hanteren van de afstandsnorm van 1,5 meter tussen personeel onderling. 

Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden. Afstand houden tussen leerlingen en 
personeelsleden hoeft niet (meer).  

- Kinderen met klachten blijven thuis en worden zo nodig door de GGD getest.  
- Personeelsleden met klachten blijven thuis en laten zich zo snel mogelijk testen door de GGD. 
- Ouders komen zo min mogelijk in school. Wanneer dit wel gebeurt, is dit op afspraak en wordt 

genoteerd wie wanneer in de school was.  

 

Afspraken vanuit het bestuur (PCPO):  

- Teamleden houden overal rekening met 1,5 meter afstand (tenzij echt niet mogelijk) 
- De Cito-toetsen die anders in juni afgenomen zouden worden, plannen we nu in 4-6 weken na 

de zomervakantie.  
- Studenten starten gewoon; houden wel zoveel mogelijk 1 ½ meter afstand naar hun begeleider 

en naar andere volwassenen.    
- SOT’s en HIA’s worden digitaal uitgevoerd of in een ruimte waar 1 ½ meter afstand onderling 

te houden is.  
- Observaties en klassebezoeken kunnen in overleg wel doorgaan.  
- Thuiswerk voor leerlingen die niet op school (kunnen) komen, wordt per e-mail naar de ouders 

gestuurd in de vorm van een weektaak met zelfstandig te maken werk.  

 

Afspraken op schoolniveau:  

- Leerlingen die lopend of met de fiets op school komen, komen weer vanaf de Molenstraat het 
plein op, leerlingen die met de auto of taxi gebracht worden, vanaf de Weijerdstraat. Alle 
leerlingen van OB1 worden vanaf de Weijerdstraat naar het plein gebracht; op het plein vangt 
de leerkracht hen op en gaat met hen naar binnen.  

- We houden voorlopig geen ‘grote’ activiteiten; dus geen gezinsactiviteit, geen 
informatieavond, geen jaaropening.  

- Bij binnenkomst op school desinfecteren we onze handen (er staat een pompje bij de 
hoofdingang) of wassen we gelijk onze handen bij een kraan.  

- We drinken koffie in de hal, omdat daar beter afstand te houden is. Op de dagen dat Hendry 
werkt (ma, di, wo, vrij) zet hij koffie en thee klaar in de hal. Op donderdag is Hendry vrij. Dan 
pakken we wel koffie en thee bij de automaat; maar nemen dat gelijk mee naar de hal of naar 
het eigen lokaal. We kijken vóór we naar de automaat lopen of er ruimte is om ook daar 
afstand te houden.  
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Organisatie:  

We gaan weer alle dagen, volgens het reguliere rooster, naar school. Het kan zijn dat er de komende 
tijd regelmatig een collega niet op school kan zijn ivm klachten, wachten op een testuitslag, of ziekte. 
In deze gevallen proberen we de groep op school op te vangen. Maar het kan ook goed zijn dat er de 
komende tijd meermaals geen vervanging mogelijk is. Op dat moment gaan we voor die groep over op 
thuisonderwijs, en sturen we de ouders per mail werk toe dat hun kind thuis kan/mag maken.  
 
Inzet onderwijsondersteunend personeel:  
Ook onderwijsondersteunend personeel kan weer op de ‘reguliere’ wijze ingezet worden. Er mag weer 
gewoon gegymd worden in de gymzaal, dus de ondersteuning bij gym start ook weer. Tussen personeel 
en leerlingen hoeft geen afstand meer gehouden te worden, dus ook daarin kunnen alle 
werkzaamheden weer opgestart worden.  
 
Voor onderwijsondersteunend personeel geldt dat zij moeten beschikken over een eigen werkruimte, 
waar zij veilig kunnen werken, of naast de leerkracht in een lokaal werken. Voor de fysio-ruimte en de 
stopkamer geldt dat hier maar één iemand tegelijk in kan werken. Dit betekent ook dat hier niet een 
teamlid én een student tegelijk in kan werken. Dan moet er uitgeweken worden naar een andere 
ruimte.  
 
Er zijn op dit moment drie ‘spatschermen’ in gebruik binnen de school. Deze hoeven vanuit de nieuwe 
richtlijnen niet gebruikt te worden, maar het mag gerust als een teamlid zich daar zelf prettiger bij 
voelt. Deze schermen kunnen bij de directie aangevraagd worden.  
 
Halen en brengen van leerlingen:  
Vanaf 8.15 u mogen leerlingen op het plein komen en is er pleinwacht. Bij het uitgaan van de school, 
verzamelen we de leerlingen die met de taxi gaan in groepen op het plein:  

• Leerlingen die naar Holten gaan: in de pannakooi 
• Leerlingen die naar Wierden gaan: in/op het grote klimrek 
• Leerlingen die naar Markelo/Goor gaan: in/op het blauwe klimrek 
• Leerlingen die naar Nijverdal gaan: op het kunstgras bij de grote schommel 
• Individueel leerlingvervoer: bij de zandbak 

Op het moment dat een taxigroep compleet is, sturen we hen met de taxichauffeur mee.  

Ouders die hun kind halen/brengen:  
Ouders van leerlingen uit groep 3 t/m 8 brengen hun kinderen tot het hek, leerlingen komen zonder 
ouders het plein op en gaan gelijk naar hun klas. Ouders van leerlingen uit groep 1/2 brengen hun kind 
tot het hek aan de Weijerdstraat, hier dragen zij hun kinderen over aan de 
leerkracht/onderwijsassistent van OB1. Ouders komen dus niet de school in om kinderen te 
halen/brengen! 
 
Moet een kind onder schooltijd opgehaald worden, dan dient de ouder dit met de leerkracht af te 
spreken. De leerkracht zorgt dan dat de leerling op de afgesproken tijd bij de hoofdingang opgehaald 
kan worden.  Wordt een kind later op school gebracht, dan moet de ouder met het kind bij de 
hoofdingang komen en aanbellen. Na aanbellen komt er iemand bij de deur om het kind over te nemen 
van de ouder en naar de groep te brengen.  
 
Bij het ophalen van kinderen wachten ouders op de afgesproken tijd met anderhalve meter afstand. 
Wanneer leerlingen de school uitkomen, gaan zij ook gelijk naar huis. Er mag niet rondom school 
gespeeld of rondgehangen worden. 
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Ventilatie en schoonmaak: 
De lokalen worden goed geventileerd door regelmatig ramen open te zetten. Tijdens pauzes zetten we 
deuren en ramen open, om het lokaal goed door te luchten.  
Er worden géén ventilatoren in de school gezet, om een luchtstroom van persoon naar persoon te 
vermijden (advies RIVM).  
Elke dag maakt ieder personeelslid in het eigen lokaal/werkruimte de deurklinken, tafelbladen en 
aanrecht schoon. Hiervoor staat in elk lokaal een spuitflacon met allesreiniger en zijn er 
schoonmaakdoekjes. Wanneer schoonmaakmiddelen op zijn, graag doorgeven aan Angela! 
1x per week wordt elk lokaal uitgebreid schoongemaakt door Henny en Truus. Henny en Truus maken 
dagelijks alle toiletten schoon.  
 
Pauzes:  
Pauzes worden weer regulier ingezet. Ook voor schooltijd mogen leerlingen weer op het plein spelen, 
tot de eerste bel om 08.25 u gaat.  
 
Gym:  
De gymzaal en kleedruimtes mogen weer regulier gebruikt worden. Alle gymactiviteiten mogen weer 
in de gymzaal plaatsvinden. Wel moeten volwassenen onderling zoveel mogelijk 1 ½ m afstand te 
houden.  
 
Toetsen:  
Vóór de zomervakantie hebben we geen niet-methodetoetsen afgenomen.  Daarom is er dit schooljaar 
voor de herfstvakantie de afname van de niet-methodetoetsen die we anders in juni hadden 
afgenomen. In de zorgkalender staan de precieze toetsweken vermeld.  
 
Oudergesprekken:  
Nu er geen informatieavond is, willen we in de eerste periode van het schooljaar wel alle ouders 
spreken. Daarom plannen we in de twee weken voor de herfstvakantie een gesprek met elke ouder. 
Dit mag fysiek op school, dit mag ook via (video)bellen. Bij de uitnodigingen voor deze gesprekken 
(indien op school) worden de vragen gesteld ( triage) om de veiligheid te waarborgen. 
De eindgroep is een uitzondering omdat de leerkracht met de groep mee is gegaan vanuit groep 7 en 
de verwijzingsgesprekken met ouders al in december plaats vinden. 
Er worden geen OPP’s en Cito scores gedeeld in deze gesprekken. Vanuit de staf worden punten 
aangegeven waarover gesproken kan worden. 
 
Contact met ouders:  
Ouders komen niet onuitgenodigd in de school. Contact met ouders verloopt via Parro, e-mail, telefoon 
en beeldbellen via Teams of Hangouts. Alleen op uitnodiging van een personeelslid en met triage 
kunnen ouders evt. op school komen voor een gesprek.  
 
Triage:  
Triage betekent dat er bepaalde vragen worden gesteld vóór een ouder of externe de school betreedt, 
om uit te sluiten dat mensen met klachten de school in komen. Voordat een ouder of externe de school 
binnenkomt, worden de volgende vragen gesteld:  

- Heeft u in de afgelopen 24 uur klachten gehad als: hoesten, neusverkoudheid, koorts of 
benauwdheid?  

- Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?  
- Heeft u het coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?  
- Heeft u een huisgenoot die het coronavirus heeft en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact 

met hem/haar gehad terwijl diegene nog klachten had?  
- Bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus 

is vastgesteld?  
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Wanneer één van deze vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, mag die ouder of externe niet de school 
binnenkomen. De afspraak moet dan verzet worden of digitaal ingepland worden.  
 
Toegang voor externen: 
Externen hebben alleen op afspraak toegang tot de school. Op alle toegangsdeuren hangt een A4 met 
de mededeling ‘Verboden toegang voor volwassenen (m.u.v. schoolpersoneel). Bij vragen: 0548-
542030’ 
 
Hygiëne:  

- Dagelijks worden alle tafeloppervlakken, deurklinken en aanrechtjes schoongemaakt met 
allesreiniger. Dagelijks worden alle toiletten schoongemaakt.  

- Bij aankomst op school wassen alle personeelsleden en alle leerlingen 20 seconden hun 
handen met water en zeep (of reinigen met desinfectiemiddel in de hal). 

- Tijdens elk dagdeel wassen de leerlingen in ieder geval hun handen na eten/drinken en na een 
buitenspeelmoment; en na elk toiletbezoek.  

- Leerlingen krijgen bij de start van de school uitleg over hoe ze goed hun handen moeten 
wassen en waarom dit belangrijk is.  

- Er zijn zeepdispensers in elke groep en papieren handdoekjes.  
- Leerlingen krijgen indien nodig uitleg over het hoesten en niezen in de elleboog en waarom dit 

belangrijk is.  
- Elke groep heeft een zichtbaar middel om aan te geven of de wc van de groep bezet is (ketting, 

om te draaien picto, etc.). De leerkrachten dragen er zorg voor dat er max. 1 leerling uit de 
groep tegelijk naar de wc is.  

- Personeelsleden (en studenten en andere volwassenen) houden onderling 1,5 meter afstand.  
- Koffieautomaat, kopjes e.d. verplaatsen we naar de hal om opstopping bij de IB-kamer te 

voorkomen. Alleen op donderdag halen we koffie/thee bij de automaat, maar dat nemen we 
gelijk weer mee naar de hal of naar het eigen lokaal.  

- Tandenpoetsen doen we voorlopig niet op school (m.u.v. leerlingen met een beugel) om 
opstopping bij de wasbakken te voorkomen.  

 
 

Gezondheidsklachten: 

 
Gezondheidsklachten personeelsleden:  
Alle coronavoorschriften in Nederland blijven van kracht als er sprake is van gezondheidsklachten. Dat 
houdt het volgende in:  
Medewerkers blijven thuis bij: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, 
plotseling niet meer ruiken en/of proeven, moeilijk ademen/benauwdheid of koorts (boven 38°). 
Uitgangspunt is dat de medewerker zich bij klachten zo snel mogelijk laat testen. Dit kan nadat de 
klachten 24 uur duren. 
 
Als huisgenoten van medewerkers klachten hebben als koorts (vanaf 38 graden) of benauwdheid, 
moet een medewerker ook thuis blijven tot iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. 
 
Als iemand in het huishouden van de medewerker positief getest is op COVID-19, moet de 
medewerker wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en daarna 14 dagen thuisblijven. 
 
Als huisgenoten ‘alleen’ milde klachten hebben als verkouden, lichte keelpijn, hoesten, mag de 
medewerker nog wel naar school, mits de medewerker zelf geen klachten heeft. 
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Hooikoorts: 
Als een medewerker elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. 
De medewerker mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend 
bent, dan blijft de medewerker thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. De bedrijfsarts kan ook 
benaderd worden. 
 
Bemensing groepen:  
Als een leerkracht ziek is of niet op school kan zijn vanwege bovengenoemde klachten dan wordt 
geprobeerd het onderwijs door te laten gaan. We zullen bekijken of een ander personeelslid binnen 
de school kan werken (duo-leerkracht, collega leerkracht, invalpooler of evt. ambulante collega). 
Uitgangspunt voor de invalpoolers van PCPO is dat zij op zo min mogelijk verschillende scholen zullen 
werken. Wanneer het niet mogelijk is om een vervanger te vinden, dan krijgt de betreffende groep die 
dag/dagen geen les op school. De mogelijkheden voor thuisonderwijs worden door de school 
onderzocht. Dit is afhankelijk van de duur van afwezigheid van de leerkracht, zoals ook in de reguliere 
situatie. 
 
Procedure om medewerkers te testen: 
Een medewerker met corona gerelateerde klachten blijft thuis of gaat direct naar huis als hij/zij op dat 
moment op school is. De medewerker bespreekt de situatie met de directeur en laat zich testen. Een 
medewerker kan getest worden nadat hij/zij 24 uur klachten heeft. Het is belangrijk om niet te lang te 
wachten met testen omdat een medewerker mogelijk dan al over de ‘’piek’’ heen kan zijn, waardoor 
testen geen nut heeft. 
 
Medewerkers vragen zelf bij de GGD een coronatest aan, tel. 0800-1202. 
 
• Wanneer de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk als deze de algemene 
hygiëne maatregelen naleeft. 
• Wanneer de test positief is, dan blijft de medewerker tenminste 7 dagen thuis om uit te 
zieken. Als de medewerker daarna ook nog tenminste 24 uur klachtenvrij is kan hij/zij weer 
aan het werk. De GGD neemt contact op met de medewerker om de maatregelen te 
bespreken en voor het doen van contactonderzoek. 
Medewerker en directeur bespreken welke werkzaamheden er thuis verricht kunnen 
worden. 
 
Verder: 
1. Medische informatie van de medewerker wordt niet gedeeld met de werkgever of collega’s. 
De bedrijfsarts kan hierbij betrokken worden. 
2. Zwangere medewerkers mogen, volgens de richtlijnen van het RIVM, blijven werken tot hun 
normale zwangerschapsverlof in gaat. Bij twijfel kan de bedrijfsarts worden benaderd. 
 
Gezondheidsklachten leerlingen:  
Leerlingen mogen op school komen als zij geen klachten hebben. 
 
Leerlingen uit groep 1 en 2 mogen bij een neusverkoudheid wel naar school, behalve: 
- Als het kind ook koorts heeft/benauwd is; 
- Kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn 
geïnformeerd door de GGD; 
- Er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe 
coronavirus. Dan moet de leerling thuisblijven en is het belangrijk dat de leerling zich laat 
testen. 
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Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij bij klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, hoesten, 
moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken/proeven, keelpijn en koorts (boven de 38°) 
thuis blijven totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. Komt een kind met klachten toch op school, dan 
worden ouders gebeld en gevraagd het kind z.s.m. op te halen en moet het kind alsnog thuis blijven 
tot hij/zij 24 uur klachtenvrij is. 
 
Als huisgenoten van leerlingen klachten hebben als koorts (boven de 38°) of benauwdheid moet een 
leerling ook thuis blijven tot iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. 
 
Als een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 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. 
 
Als iemand in het huishouden van de leerling positief getest is op COVID-19, moet de leerling 
wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen extra thuisblijven. 
Als huisgenoten ‘alleen’ milde klachten hebben als verkouden, lichte keelpijn, hoesten, mag een 
leerling nog wel naar school, mits de leerling zelf geen klachten heeft. 
 
Hooikoorts: 
Als een leerling elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. De 
leerling 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. 
 
Melding GGD 
Is er sprake van een ongewoon aantal (3 of meer) kinderen in een groep met hoesten en/of niezen 
en/of verkoudheid? Dan meldt de school dit bij de GGD. De GGD stelt vervolgens een onderzoek in. 
Indien nodig kunnen de kinderen getest worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de 
ouders/verzorgers. 
 
Richtlijnen risicogroepen 
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). 
  
 

 

 

 

 

 

 


