
  

 

PROTOCOL 

HEROPENING 

SCHOOL 8 FEBRUARI 
Kindcentrum Juliana van Stolberg                               

5 februari 2021 

SAMENVATTING 
Op 8 februari gaan de basisscholen weer open. Dat 
kan niet zomaar. We zullen vanwege het corona-
virus bepaalde specifieke maatregelen moeten 
treffen om deze opening zo veilig mogelijk te laten 
verlopen. In dit protocol is te lezen hoe Kindcentrum 
Juliana van Stolberg dit doet. 

Joost van Dijk - directeur 
5 februari 2021 
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Inleiding 
Op 2 februari heeft premier Mark Rutte aangekondigd dat de basisscholen op 8 februari weer open 
gaan. Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de overheid en organisaties uit het onderwijs. Vooral 
de PO-raad (raad voor primair onderwijs) heeft hierin een belangrijke rol. Deze raad heeft een 
algemeen protocol voor het basisonderwijs opgesteld. De PO-raad heeft een protocol voor de 
heropening van de basisscholen opgesteld. Aanvullend zijn er binnen de stichting Meer Primair 
(waartoe onze school behoort) bindende afspraken gemaakt. En daar waar nodig, zijn deze afspraken 
aangepast aan de specifieke schoolsituatie. Deze verschillen van school tot school en zijn onder meer 
afhankelijk van het aantal leerlingen dat een school heeft, de ruimte in het gebouw en de omgeving 
waarin de school is gesitueerd. 

De  geldigheidsduur van dit protocol is tot aan de voorjaarsvakantie (19 februari). Dat betekent dat 
alle maatregelen die in dit protocol staan, duren tot aan de voorjaarsvakantie. 

Dit protocol is vooraf gezien door en besproken met het team van Kindcentrum Juliana van Stolberg. 

Omwille van de snelheid is dit protocol tegelijk aan de ouders/verzorgers ter informatie ter 
beschikking gesteld alsook ter instemming aan de Medezeggenschapsraad (MR). Dit kàn betekenen 
dat er nog een enkele wijziging kan worden aangebracht als de MR hiertoe aanleiding ziet. 

1. Algemene uitgangspunten van de overheid 
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 februari 2021 volledig naar school.  
2. Tussen leerlingen van groep 1 t/m 6 hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
3. Tussen leerlingen van groep 7 t/m 8 moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden bewaard. 
4. Leerlingen uit groep 7 en 8 wordt dringend verzocht om een mondkapje te dragen in de school.  
    Het kan af als de leerling op de eigen werkplek zit.  
3. Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.  
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.  
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 en hun handen desinfecteren.  
7. Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep of klas.  
8. Na school gaat iedereen (kinderen èn medewerkers) direct naar huis. 

2. Aanpassingen naar schoolspecifieke situatie 
- De groepen 7 en 8 wordt dringend verzocht om een mondkapje te dragen. Aangezien groep 7 bij  
  ons op school een combinatie vormt met groep 6 leerlingen, zal aan alle leerlingen van groep 6/7    
  gevraagd worden om een mondkapje te dragen. 
- De kinderen van de groepen 1/2 mogen door de ouders worden gebracht tot aan de deur van de  
  kleuteringang. 
- In de school gelden looproutes die d.m.v. pijlen zijn aangegeven. 

3. Openingstijden 
Kinderen komen vanaf 8 februari weer iedere dag naar school. De begintijd blijft 8.30 uur. Dan 
beginnen de lessen. De eindtijd van 14.15 uur zal echter worden vervroegd naar 14.00 uur. Dit heeft 
te maken met het feit dat leerkrachten niet meer mogen worden afgelost in de lunchpauze (vaste 
cohorten-regeling) waardoor de lunchpauze voor hen vervalt. Bij een schooltijd van 8.30 tot 14.15 
uur wordt dan de maximale duur van aaneengesloten werken overschreden. Door de eindtijd met 
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een kwartier te vervroegen naar 14.00 uur blijft school binnen de kaders die in de CAO voor primair 
onderwijs zijn vastgelegd. 

Het continurooster wordt verder gewoon voortgezet. Hierdoor worden verplaatsingen van kinderen 
en ouders voorkomen tot een minimum beperkt.  

De dagindeling ziet er als volgt uit: 
8.15 – 8.30 uur:  inloop; 
8.30:    start ochtendlesprogramma; 
11.45 – 12.45:   binnen dit uur hebben de groepen afzonderlijk van elkaar een half uur pauze  
                                          gehad en er is geluncht o.l.v. de eigen leerkracht; 
12.45 – 14.00 uur:  middaglesprogramma; 
14.00:    kinderen gaan naar huis. 

2.1 Pauzetijden 
Er zijn twee momenten waarop kinderen tijdens de lesdag naar buiten gaan. Dat is tijdens het 
speelkwartier en tijdens de lunchpauze. Om vermenging van verschillende groepen te voorkomen, 
hanteren we de volgende indeling voor het speelkwartier: 

Kleuterplein 

9.00 – 9.30 9.30 – 10.00 10.15 – 10.30 10.30 – 11.00 11.15 – 11.45  
1/2A 1/2B 3 1/2C De Ontdekking 

 

Grote plein 

9.45 – 10.00 10.00 – 10.15 10.15 – 10.30 10.30 – 10.45 
4 5/6 6/7 8 

 

Hieronder staat de indeling voor de lunchpauze. Kinderen eten voor of na het buiten spelen. De 
leerkracht bepaalt dit moment. 

Kleuterplein 

11.45 – 12.00 12.00 – 12.15 12.15 – 12.30 12.30 – 12.45 
1/2A 1/2B 1/2C 3 

 

Grote plein 

12.00 – 12.15 12.15 – 12.30 12.30 – 12.45 12.45 – 13.00 
4 5/6 6/7 8 

 

3. Brengen en halen 
Het schoolgebouw heeft drie ingangen: de hoofdingang (1), bestemd voor de leerlingen van de 
groepen 4 t/m 8, de ingang naast de hoofdingang (2), bestemd voor de kinderopvang en de 
kleuteringang (3), bestemd voor de kinderen van de groepen 1/2 en 3. Omdat ouders gewend zijn 
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aan deze verdeling en verandering hiervan alleen maar leidt tot vergissingen, blijft deze indeling 
gehandhaafd. 

3.1 Kinderen brengen 
De brengtijd voor de basisschoolleerlingen blijft tussen 8.15 tot 8.30 uur. 

3.1.1 Peuters 
Peuters voor opvang De Ontdekking worden tussen 8.00 en 8.15 uur gebracht. Ouders kunnen hun 
kind bij de ingang van het hek overdragen aan de aanwezige pedagogisch medewerker. 

3.1.2 Kleuters 
Kleuters worden tussen 8.15 en 8.30 uur gebracht. Ouders kunnen hun kind overdragen aan de daar 
aanwezige medewerker. Ouders blijven niet zwaaien maar gaan direct weg. 

3.1.3 Leerlingen groep 3 t/m 8 
Leerlingen van groep 3 t/m 8 worden tussen 8.15 en 8.30 uur gebracht of komen op eigen 
gelegenheid. Er is gelegenheid om de fietsen in de rekken te plaatsen. Ouders kunnen hun kind 
zelfstandig het plein op laten gaan.  

3.2 Kinderen halen 
3.2.1 Peuters 
Ouders kunnen de peuters om 12.00 uur ophalen. De pedagogisch medewerkers komen met de 
peuters naar buiten tot net even buiten het grote schoolplein. Ouders wordt verzocht om zoveel 
mogelijk aan de overkant gespreid te wachten. De kinderen zullen door de pedagogisch 
medewerkers één voor één worden overgedragen. 

3.2.2 Kleuters 
De medewerkers komen met de kleuters naar de kleuteruitgang van de school en dragen de kinderen 
over aan de ouders. Ouders verspreiden zich op het plein en vertrekken direct. Vragen of 
mededelingen kunnen via parro worden gedaan. 

3.2.3 Leerlingen groep 3 t/m 8 
De medewerker gaat met de groep naar buiten en begeleidt de leerlingen tot aan het hek en draagt 
kinderen die worden gehaald bij het hek over aan de ouders. 

Van ouders wordt verwacht dat er per gezin niet meer dan één ouder brengt/haalt. 

4. Aanwezigheid van ouders/verzorgers en externen  
1. Ouders komen niet in school en ook niet op het schoolplein, ouders van kleuters uitgezonderd. Zij 
mogen wel op het schoolplein komen mits ze 1,5 meter afstand tot anderen aanhouden. En ook 
buiten de hekken dienen ouders 1,5 meter afstand tot anderen aan te houden.  
2. Externe ondersteuners zoals de kinderoefentherapeut kunnen hun werk nog niet hervatten.  

5. Gezondheid 
5.1 Handen wassen/desinfecteren, hoesten of niezen    
Leraren en leerlingen moeten bij binnenkomst hun handen wassen/handen desinfecteren. Verder 
wordt dit op regelmatige basis herhaald. Zowel voor als na het eten worden de handen gewassen. 
Uiteraard gebeurt dit ook na ieder toiletbezoek. Handen worden afgedroogd met papieren 
wegwerpdoekjes.   
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De leraren herhalen geregeld de regel dat hoesten en niezen gebeurt in de elleboogholte.  

Gebleken is dat het goed en langdurig wassen van de handen (minimaal 20 seconden) een 
belangrijke maatregel is. Leerkrachten zullen kinderen hierin begeleiden door ze bijvoorbeeld een 
liedje te laten neuriën dat 20 seconden duurt. 
 
5.2 Medisch handelen 
Medische handelingen worden alleen uitgevoerd als de medewerker persoonlijke 
beschermingsmiddelen draagt zoals een mondkapje en handschoenen.  

5.3 Wegstuurbeleid 
Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis. 
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar huis. Ook 
eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. Als een leerling ziek 
wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald. 

5.4 Cohorten-regeling 
Groepen kinderen worden niet gemengd. Ze blijven dus in hun eigen ‘cohort’. Ze zullen dus apart 
buiten spelen. Ook leerkrachten vermijden zoveel als mogelijk ontmoetingen met elkaar. Er wordt 
dus gegeten in de eigen klas/werkkamer. Direct na het vertrek van de kinderen verlaten de 
medewerkers de school. Besprekingen vinden online plaats vanuit huis. 

5.5 Quarantaineregeling 
Bij besmetting van een leerling of leerkracht gaat de desbetreffende groep vijf dagen in quarantaine. 
Na vijf dagen kan een leerling bij een negatieve test weer terugkeren in school. Het testen van 
kinderen na een besmetting in de klas kan echter niet worden verplicht. Kinderen die niet worden 
getest, moeten bovenop de eerste vijf dagen nog eens vijf extra dagen in quarantaine. 

5.6 Thuisblijfregels – gezondheid leerlingen 
Kinderen moeten thuisblijven als:  
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan  
   incidenteel) hoest.  
• als 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. 

5.7 Thuisblijfregels – gezondheid personeel 
De school past de richtlijnen voor onderwijs van het RIVM toe:  
• Een personeelslid met een van de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis en laat zich testen:  
Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland met de volgende klachten thuisblijven:  
   o Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.  
   o Hoesten.  
   o Verhoging of koorts > 38°C. 
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• 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:  
• Personeelsleden met coronagerelateerde klachten worden getest conform het landelijk testbeleid 
en opgestelde uitgangspunten. Het verzorgen van steltests is in voorbereiding. 
• Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden je 
eventueel vanuit huis kunt doen).  
• Personeelsleden die niet durven te werken, worden door de directie aangemeld bij de ARBO-
dienst. Er vindt dan een gesprek plaats om in kaart te brengen wat de achterliggende redenen zijn. 
Wanneer deze gegrond worden verklaard, wordt onderzocht hoe zij zich op afstand kunnen inzetten 
voor het primaire proces.  

6. Jassen, tassen en schoolmaterialen 
Materialen zoals jassen en tassen worden in de groepen bewaard, zodat er geen opstoppingen ont-
staan in de gangen bij de kapstokken. De tassen in de lokalen voorkomt ook dat kinderen zich 
onnodig hoeven te verplaatsen om iets uit de tas te pakken. Uitzondering hierop zijn de jassen van de 
kleuters. Deze mogen wèl aan de kapstokken worden gehangen. 

Nu de kinderen weer voor 100% naar school gaan, kunnen de schoolboeken etc. gewoon op school 
blijven. Deze worden bewaard in het eigen laatje. Leerkrachten raken de materialen van kinderen 
niet aan. 

7. Eten en drinken en trakteren 
Vanwege het continurooster blijven alle kinderen in de middagpauze op school. De kinderen nemen 
zelf een lunch mee naar school. Er mag geen voedsel worden gedeeld.  
 
Trakteren vanwege een verjaardag wordt alleen toegestaan, als er een winkelverpakte traktatie 
wordt uitgedeeld. 

8. Schoonmaak  
Op alle scholen van de stichting Meer Primair zal rond het middaguur een extra schoonmaakronde 
plaatsvinden die gericht is op het sanitair en de oppervlakten die veelvuldig worden aangeraakt zoals 
deurklinken. 
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9. Onderwijsinhoud/aanbod 
9.2 Thuisonderwijs bij besmetting 
Wanneer een klas in quarantaine moet, wordt geprobeerd om het thuisonderwijs weer op gang te 
brengen. Er wordt dan een ophaalmoment van werk/boeken voor ouders gerealiseerd. 

Wanneer enkele kinderen niet op school aanwezig kunnen zijn, zullen de kernvakken (rekenen, taal, 
spelling, lezen) ook online worden aangeboden. 

9.2 Toetsing 
De toetsen van het leerlingvolgsteem die normaal gesproken in februari zouden zijn afgenomen, 
worden in maart afgenomen. Ze worden formatief ingezet. Dat betekent dat ze worden gebruikt om 
voor de leerkracht helder te krijgen in welke mate de toetsonderdelen door de leerlingen worden 
beheerst. Hierop kan de instructie of leerstof worden afgestemd. 

9.3 Ondersteuning 
Het bieden van ondersteuning is toegestaan. Dit mag aan maximaal 2 kinderen tegelijk. Deze 
kinderen moeten afkomstig zijn uit één en dezelfde groep. 

9.4 Rapport 
Voor het uitbrengen van het reguliere rapport mist school data (cijfers). Dit heeft geleid tot een 
gewijzigd rapportbeleid. 

De groepen 1/2 ontvangen op 5 februari het rapport. De rapportgesprekken vinden in de week van  8 
t/m 12 februari plaats. 

De groepen 3 t/m 8 ontvangen een aangepast rapport op de oorspronkelijke datum: 19 februari. Na 
afname van de cito-toetsen (de M-toetsen) in maart ontvangen de ouders hiervan een overzicht. 
Daarna vindt er alsnog een rapportgesprek plaats. De week waarin deze zullen zijn, moet nog worden 
vastgesteld. 

9.5 Zingen 
Het zingen en/of het gebruik maken van blaasinstrumenten is voor zowel kinderen als medewerkers 
wel toegestaan. 

9.6 Bewegingsonderwijs 
De gymlessen vinden gewoon weer op dinsdag en woensdag plaats. De lessen zijn in de Fanny 
Blankers Koen-hal (groep 3 t/m 8) en de eigen speelzaal (groep 1/2). De gymlessen werken volgens 
het protocol van de KVLO: https://www.kvlo.nl/hulp-en-advies/juridisch-
onderwijscao/onderwijstype-of--thema/protocol-pagina-lo-in-coronatijd2020-2021.html.  

Kinderen moeten op dinsdag en woensdag hun sportspullen meenemen.  

9.7 Bibliotheek 
In verband met de cohortenregeling is het bibliotheekbezoek in tijdvakken ingedeeld. 

Maandag Donderdag 
8.30 – 8.45 groep 8 8.45 – 9.00 groep 6/7 8.30 – 8.45 groep 5/6 8.45 – 9.00 groep 4 
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10. Beëindigen noodopvang 
Omdat de scholen de lessen hervatten, vervalt daardoor ook de noodopvang.  

 

11. Communicatie  

Communicatie over het volledig openen van de school op 8 februari is als volgt ingericht: 
4 februari: brief aan ouders van het College van Bestuur van Meer Primair. 
4 februari: brief aan alle medewerkers van het College van Bestuur van Meer Primair. 
5 februari: brief van de school met het schoolspecifieke protocol. 
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