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1. Voorwoord  
Vanaf maandag 16 maart 2020 zijn de scholen in Nederland gesloten. Dit als gevolg van de 
uitbraak van het coronavirus.  
Op maandag 11 mei  vindt een gedeeltelijke herstart plaats.  
Dit protocol is opgesteld door de schoolleiding in nauw overleg met het coördinatieteam.  
Het is afgestemd op de uitgangspunten van stichting Athena, de wensen van het team en ter 
instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 
Bij het opstellen van een plan-op-maat voor de school is het ‘protocol opstart 
basisonderwijs’, wat door de PO raad is ontwikkeld, geraadpleegd.  
Het ‘protocol herstart basisonderwijs’ geldt voor de periode tot 1 juni (Pinksteren).  
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2. Inleiding  
Tijdens de sluiting van de school is gedurende 6 weken onderwijs-op-afstand georganiseerd.  
In de eerste week zijn tasjes opgehaald met allerlei materialen en boeken. Leerkrachten 
stuurden vervolgens wekelijks een takenoverzicht naar de kinderen. De kleuterleerkrachten 
stuurden een verhaal en allerlei suggesties toe naar de ouders.  
We hadden als uitgangspunt een combinatie van het uitvoeren van schooltaken en ruimte 
en tijd voor spelen, knutselen en hobby’s.  
Er zijn in deze tijd vele overleggen geweest in team of sub-team verband.  
Uitvoerig en intensief was het contact met alle ouders. Hierover waren afspraken gemaakt.  
Van de opvang van kinderen met ouders in problematische gezinssituaties en voor ouders in 
vitale beroepen is opvang georganiseerd.  
 
3. Organisatie na de meivakantie 
Er is een intensieve schriftelijke en digitale communicatie geweest in de afgelopen weken 
naar alle medewerkers en ouders/verzorgers. Vrijdag 24 april ontvingen zij een overzicht van 
de organisatie na de meivakantie op hoofdlijnen. We gaan met halve klassen naar school en 
de indeling is hen toegestuurd. In dit document ‘protocol herstart scholen’ wordt nader 
ingegaan op een aantal onderdelen.  
 
4. Personeelszaken  
De strikte regel van 1 ½ meter afstand  tussen leerkracht en kinderen is door het RIVM 
losgelaten. Het risico van overdracht van kind naar volwassene is te verwaarlozen, aldus 
deze organisatie.  
Tussen leerkrachten dient de afstand wel in acht genomen te worden. Aanvullend wordt 
gesteld: 

 Geen teammeetings, uit school zo snel als mogelijk  naar huis om thuis verder te 
werken 

 Neem regels omtrent hygiëne in acht en attendeer collega’s op het juiste gedrag  
 

Met leerkrachten die zich onzeker en onveilig voelen met de herstart wordt gesproken door 
de directeur. In overleg wordt afgesproken wat bij thuiswerken wel en niet gedaan kan 
worden voor de school. Er wordt als het mogelijk is vervanging geregeld.  
 

Voor het personeel met kinderen die op onze school zitten, is het mogelijk om van opvang 
gebruik te maken.  Zij bespreken dit met de directeur.  
 
Er wordt gekozen om zo veel mogelijk met de klas aan het werk te zijn door de vaste 
leerkracht. Dit voorkomt  allerlei overbodige bewegingen in de school en bevordert de 
continuïteit met de kinderen.  
Dit betekent: 

- in deze periode geen vaklessen  
- studiedagen 12 en 13 mei voor resp. Grietje en Margot bij Athena worden uitgesteld 
- Externe groepsactiviteiten buiten de school vervallen conform de regels van het 

RIVM (geen Bosdagen, geen excursies of schoolreisjes)  
- Als opvang nodig is, wordt Sylvia daarvoor ingezet. Ook is het mogelijk dat kinderen 

aanschuiven bij hun klas op dagen dat zij geen school hebben. Dit hangt af van de 
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vraag naar opvang.  Als er ruimte is voor ondersteuning dan volgt overleg met 
Mirjam.  Zij zal in overleg met Sylvia en klassenleerkrachten de ondersteuning indelen 

- gymlessen vervallen op advies van bond voor LO en ‘De Schelfhorst’ is dicht. Er kan  
eventueel wel iets op het plein op de werkdag van Jeltje (donderdag). Leerkrachten 
overleggen hierover met haar vooraf 

- stagiaires zijn in principe welkom, mits wordt volstaan aan de regels van afstand voor 
volwassenen in en om de school. De leerkracht zoekt contact met de stagiair om het 
vervolg van de stage af te stemmen. Bij vragen over de stage overleg je met Hans  

- ouderhulp vervalt deze weken 
- externen voor observaties en begeleiding zijn welkom als zij zich aan regels houden 

en vooraf overleggen met Mirjam 
- voor het inschenken van de koffie en thee van school zorgt iedere leerkracht zelf. 

Hiervoor kunnen de aanwezige kannen in school gebruikt worden.  
 

 
5. Praktische zaken 
a.     ontvangst en vertrek van school   
Ouders van de klassen 1 t/m 6 brengen hun kind(eren) tot aan de poort en komen niet op 
het plein en  in het schoolgebouw  

- De Biesterweg kan niet als een ‘Kiss & Ride Zone’  gebruikt worden. Ouders wordt 
verzocht om de auto elders te parkeren en naar school te lopen.  

- Leerlingen komen zo veel als mogelijk lopend of fietsend naar school. Oudere 
kinderen zelfstandig en volwassenen wordt verzocht om alleen te komen. Laat 
jongere kinderen als dat kan thuis.  

- Er is deze weken geen verkeersbrigade! Hans geeft dit door aan de coördinator 
- De inlooptijd voor schooltijd wordt verruimd naar 10 minuten zodat er voor ouders 

voldoende ruimte is voor de 1 ½ meter regel.  
- De eindtijd is zoals altijd 14.15uur en kinderen mogen niet op het plein blijven om te 

spelen met uitzondering van de BSO kinderen die naar de opvang lopen.  
 
Ingang/uitgang klas 1 t/m 6  
Klas 1                    Via buitendeur bij de klas 
Klas 2                    Via de nooddeur  
Klas 3, 4, 5 en 6 Via de hoofdingang  
 
Hans of Mirjam staan bij de poort om toe te zien of ouders voldoende afstand houden, snel 
weg gaan en of binnenkomen goed verloopt.  Jan heeft de toezichthoudende rol op vrijdag.  
 
Alle kinderen lopen zelfstandig naar binnen en naar buiten.  
Bij binnenkomst worden handen gewassen of handgel gebruikt.  
 
Kleuter ontvangst  
Kinderen worden tot de poort gebracht. Van alle drie de kleuterklassen staan de juffen op 
een duidelijke plek en kunnen de kinderen naar hen toekomen. De juffen zwaaien zodat 
ouders zien dat kinderen ontvangen worden. Kinderen spelen daarna nog even buiten.  
Bij de juffen staan manden voor de tassen.  
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Kleuters ophalen 
Bij de kleuters zijn de kinderen met hun jas en tas bij hun juf op het schoolplein. Ouders 
melden zich bij de poort, leerkrachten nemen afscheid van het kind als ze de ouder zien. Ook 
hier geldt: niet blijven spelen op het plein en geen contacten met de ouders!  
 
Peuters 
De kinderen van Het Peuterhuis worden door de pedagogisch medewerker bij de poort 
opgevangen en  het eind van de dag weer naar de ouders gebracht.  
 
 
b.    pauzes 
De pauzes zijn deze weken ruimer gemaakt i.v.m. gewenning van de kinderen aan de school.  
 
Kleuters houden pauzes volgens eigen inzichten en kunnen bij gezamenlijk buitenspelen er 
voor kiezen om zelf even pauze te nemen.  
 
De klassen 1 t/m 6  hebben pauze op het grote plein. Zij spelen in vakken per klas welke met 
stoepkrijt op de grond worden getekend.  
Klas 1 t/m 3 van 10.15u-10.45u en van 12.15u-12.45u 
Klas 4 t/m 6 van 10.45u tot 11.15u en van 12.45-13.15u.   
De leerkrachten zijn bij de klassen buiten en stemmen het rooster op elkaar af eventueel 
met hulp van andere medewerkers.  
 
c.    jassen en tassen 
Jassen hangen aan de kapstok. Doordat de helft naar school gaat, is er ruimte voldoende. De 
jassen hangen in de looprichting van ieder lokaal en geven daardoor weinig extra 
bewegingen.  
De tassen gaan mee naar de klas, want er is ruimte om deze daar te zetten.  
 
d.   contacten ouders – school 
Opdracht van RIVM en Ministerie is om ouders buiten het schoolgebouw te houden. 
Oudergesprekken zijn in school niet mogelijk. Vragen aan de leerkrachten zijn niet mogelijk 
onder schooltijd en gaan op dezelfde manier als toen de school dicht was: via mail, app  of 
mobiele telefoon.  
 
Er is deze weken geen ouderhulp in de klassen.  
 
De mogelijkheid om met de vertrouwenspersoon contact op te nemen blijft hetzelfde zoals 
in de afgelopen weken. Dat is namelijk digitaal. U leest hier wekelijks over in de nieuwsbrief.  
 
e.  verjaardagen vieren  
Jarige kinderen worden in de klas in het zonnetje gezet.  
Trakteren laten we nu achterwege en is, in overleg met ouders, eventueel later in te halen. 
In teamverband een onderwerp om nog nader bij stil te staan of we toch iets kunnen doen 
met traktaties als kinderen jarig zijn.  
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6. Hygiëne en gezondheid  
Uiteraard is het van groot belang om heel goed toe te zien op de hygiëne. We nemen 
daarvoor verschillende maatregelen: 

 Er zijn afspraken met het schoonmaakbedrijf voor gerichte schoonmaakwerkzaamheden 
in kader van besmetting (deurklinken en toetsenborden, toiletten b.v.) 

 De conciërge doet dagelijks zeker drie rondes om toiletten te controleren, telefoons af te 
nemen en na te gaan of er overal voldoende materialen voorhanden zijn (papieren 
handdoekjes, desinfecterende materialen, enz.) op centrale plekken en in iedere klas 

 In iedere klas wordt het onderwerp hygiëne besproken en gevolgd. Denk aan toiletten, 
hoesten en niezen in ellenboog, handen 20 seconden wassen. Ook worden geen handen 
geschud. Fysieke contacten vinden zo min mogelijk plaats 

 Zeer regelmatig worden handen gewassen. Na toilet, maar ook na het eten. Leerkracht 
ziet daar nauwgezet op toe. Na binnenkomst ’s morgens wassen alle kinderen hun 
handen 

 Bij een ‘ongelukje’ bij de kleuters worden ouders gebeld om te assisteren   

 Aan de ouders van de kleuters en van klas 1 en 2 wordt verzocht om de kinderen 
gemakkelijke kleding en schoeisel aan te doen zodat zij zichzelf zo veel als mogelijk 
kunnen redden 

 Kleuterouders wordt gevraagd om twee bekers mee te geven met drinken, goed 
doorgesneden boterhammen en fruit in een eigen bakje in ‘hapklare’ stukken   

 Ook voor de leerlingen van klas 1 t/m 6 is het, naast het gewone drinken,  handig om een 
extra beker mee te nemen waar tussendoor water uit gedronken kan worden 

 Alle leerlingen van klas 1 t/m 6 nemen aan het eind van de dag hun tafel af met een 
doekje.  

 
Het spreekt voor zich dat kinderen gezond en wel naar school komen. Bij twijfel verzoeken 
wij ouders hun zoon of dochter thuis te houden. Bij ernstige klachten van één of meer 
gezinsleden (zoals benauwdheid, koorts of hoesten) blijven alle kinderen en volwassenen uit 
dit gezin thuis zolang die gezondheidstoestand duurt.  
 
Bij navraag bij de GGD blijkt dat kinderen met hooikoorts in principe naar school kunnen als 
ook werkelijk vast staat dat het hooikoorts is. Raadpleeg als ouder zo nodig de huisarts.  
 
Om alert te zijn en te blijven worden enkele markeringslijnen gezet en bordjes opgehangen 
in school zodat we in ons bewustzijn houden dat we afstand moeten houden.  
 
Naast enkele grondlijnen worden ook bordjes opgehangen op de deuren waarop het 
maximaal aantal personen wordt aangegeven.  Hans overleg dit met Karin.  
Keukentje  1 persoon 
Administratie  1 persoon 
Therapieruimte  2 personen 
Intern begeleider 2 personen 
Directieruimte 2 personen 
Personeelskamer 3 personen 
Magazijn  2 personen    
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7. Organisatie  
Tot aan de Pinksteren gaan halve klassen hele dagen naar school. Dit is overeenkomstig 
besluiten van  stichting Athena en  RIVM  en adviezen van de (G)MR en de PO Raad.  
 
Voordeel is dat de school hierdoor niet te vol is en dat er meer bewegingsruimte is. Dit komt 
de veiligheid ten goede.  
 
Bij de indeling van het rooster welke kinderen er wanneer komen, wordt rekening gehouden 
met gezinnen. Kinderen uit één en hetzelfde gezin zitten op de zelfde schooldag.  
 
Bij het onderwijs aan de kinderen krijgt de pedagogiek de prioriteit. Aan het eind van de 
schooldag krijgen zij  eenvoudige en gepaste opdrachten mee. Het is belangrijk om de 
ontspanning er in te houden. De lessen-op-afstand zoals in de afgelopen weken zijn niet 
meer aan de orde. In de klassen wordt geprobeerd om ons (periode)onderwijs en de 
kunstzinnige vorming zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij ieder kind.  
 
De Cito eindtoets voor klas 6 en de Cito toetsen van mei en juni  vervallen. Na de 
zomervakantie zullen de richtlijnen van de kwaliteitszorg van stichting Athena worden 
gevolgd en zal de intern begeleider met het team afstemmen hoe de cognitieve prestaties 
van de leerlingen worden gemeten en gevolgd.  
 
Excursies en groepsactiviteiten buiten school komen voorlopig te vervallen.  
Jaarfeesten of toneelstukken worden niet op dezelfde wijze georganiseerd zoals we op 
school per traditie gewend zijn. Er wordt door team en in samenspraak met klassenouders 
gezocht naar andere vormen.   
 

8. Toezicht en naleving   
Een protocol is van groot belang, maar nog belangrijker is dat afspraken worden nageleefd.  
Het is van belang om daar als gehele team op te letten en waar nodig elkaar op aan te 
spreken. Het coördinatieteam heeft een extra rol in deze. De schoolleiding draagt de 
eindverantwoording.  
Het protocol kan gedurende de periode indien dat gewenst is, worden aangepast.   
 
 
9. communicatie en voortgang 

 Het protocol wordt in de bespreking van het coördinatieteam op 28 april voorlopig 
vastgesteld. Daarna wordt  het aan alle medewerkers gestuurd, MR en stichting Athena 

 Ouders zijn reeds op de hoogte van organisatie en indeling van de groepen A en B. In een 
brief speciaal voor alle ouders ontvangen zij  nadere praktische informatie. Deze brieven 
worden uiterlijk  6 of  7  mei verstuurd 

 Op maandag 25 mei  wordt met het team gesproken over de ervaringen van de herstart 
en stil gestaan bij de vervolgstappen. Dit mede na de briefing van het kabinet op 19 of 20  
mei 

 Hans onderhoudt de contacten met bijvoorbeeld de MR, de kinderopvang en de stichting 
Athena en eventueel andere instanties of scholen indien dit voor verdere ontwikkelingen 
gewenst is.  
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10. Tot slot  
Als wij in de dagelijkse praktijk met vragen te maken krijgen welke niet zijn opgenomen in dit 
protocol dan wordt dit nader binnen het coördinatieteam besproken. 
De bedoeling is om dit protocol niet dicht te timmeren. Een aantal zaken ontwikkelen zich 
verder en het protocol dient dan ook gezien te worden als een levend document.  
 

Met een vriendelijke groet, mede namens Mirjam  en Annemiek,   
Hans             
           6 mei  2020     


