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1. Inleiding  
Dit protocol is een vervolgversie op het protocol na het gedeeltelijk open gaan op 11 mei jl.  
Het is opgesteld door de schoolleiding in nauw overleg met het (coördinatie)team.  Het is 
afgestemd op de uitgangspunten van stichting Athena  en ter instemming voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraad. 
 
Bij het opstellen van een plan-op-maat voor de school is het ‘protocol volledig openen 
basisonderwijs’, wat door de PO raad is ontwikkeld, geraadpleegd. Dit vervolgprotocol is een 
handreiking voor de sector en omvat enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op 
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het kabinetsbesluit van 19 mei jl. De RIVM-voorschriften zijn daarbij in acht genomen.  
Diverse onderwijsorganisaties en vakbonden hebben bijgedragen met adviezen.  
2. De afgelopen weken onderwijs aan halve klassen en hele dagen 
 
Vanaf 11 mei 2020 kwamen de leerlingen voor de helft naar school. Naar de ouders was 
vooraf  aangegeven wanneer hun kind op school verwacht werd. Onze verwachtingen, 
plannen en afspraken zijn via een aparte brief aan hen bericht.  
  
Praktisch alle kinderen zijn in deze periode op school geweest. Met drie ouders heeft de 
directeur contact gehad omdat zij zorgen hadden voor hun kind om naar school te laten 
gaan. Op één kind na zijn alle kinderen uiteindelijk naar school gekomen.  
 
Voor zowel leerkrachten en leerlingen was het fijn om elkaar weer te ontmoeten. Maar het 
was wel een omschakeling. Van onderwijs-op-afstand weer naar onderwijs op school. En dan 
met halve klassen hele dagen.  
Er werd van de collega’s veel aan flexibiliteit en inzet verwacht. Onderwijs-op-afstand 
verviel. Leerlingen kregen wel opdrachten mee voor de thuis dag.  
 
Eén collega heeft in de eerste weken na de herstart op afstand gewerkt daar zij zorgen had 
om op school te zijn. Zij werkte thuis. Geleidelijk aan is zij teruggekomen op de werkvloer. 
Vervanging was goed te organiseren waardoor het onderwijsproces voor de klas goed voort 
ging.  
 
Er zijn verschillende video-overleggen geweest van subgroepen en van  het coördinatieteam 
in de afgelopen periode.  
 
De opvang van kinderen met ouders werkzaam in vitale beroepen en kinderen uit kwetsbare 
gezinnen was goed te regelen.  Het aantal varieerde dagelijks van 2 tot 7 kinderen. De 
leerkrachtondersteuner dan wel de leerkrachten van betrokken leerlingen ving hen op.  
 
 
3. Welke regels zijn van toepassing vanaf 8 juni?  
 
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing 
op de basisscholen: 
1. alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. 
2. tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
3. tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard  
    worden. 
4. tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij  
     contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  
5. ouders en verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school. 
6. de school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
7. buitenspelen gebeurt bij voorkeur met dezelfde groep of klas.  
8. na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.  
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4. Algemeen 
  
Scholen blijven de RIVM richtlijn hanteren (zie ook lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19). 
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

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

• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 
worden. 

• Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij 
nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  

• Scholen melden zich bij de GGD wanneer sprake is van drie of meer leerlingen met 
ziekteverschijnselen per groep – teamleden registeren in Parnassys en melden bij de 
directeur als er sprake is van het bovengenoemde aantal.  

 
Fysiek contact:  

• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Denk daarbij ook aan gesprekken 
met externen.  

• Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20 
seconden. 

• Er worden geen handen geschud. 

• Hoesten/niezen in de elleboog. 

• Niet aan je gezicht zitten.  
 
Vertrouwenspersoon:  
De mogelijkheid om met de vertrouwenspersonen contact op te nemen blijven hetzelfde 
zoals in de afgelopen periode, namelijk digitaal. Dit wordt wekelijks in de nieuwsbrief 
vermeld.  
 
Hygiënemaatregelen:  
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel 
mogelijk worden nageleefd: rivm.nl/hygiënerichtlijnen/basisscholen.  
Denk hierbij aan: 

• Handenwassen met water en zeep aan het begin van de dag, voor en na de pauze en 
na toiletgang. 

• Gebruik papieren handdoekjes. 

• Het schoonmaakbedrijf is dagelijks in school.  

• Met het schoonmaakbedrijf zijn  -naast het reguliere programma - afspraken 
gemaakt over het schoonmaken van de tafels en het gebruik van water en zeep.   

• De conciërge doet de gehele week 3x per dag een ronde langs toiletten, licht – en 
deurknoppen, devices en zorgt dat er voldoende schoonmaakmaterialen zijn.  

file:///C:/Users/Moelard/Downloads/protocol%20volledig%20openen%20school.docx
file:///C:/Users/Moelard/Downloads/protocol%20volledig%20openen%20school.docx
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• Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen. Als een 
individueel teamlid toch behoefte hieraan heeft, vindt overleg met de directeur 
plaats.  

• Het buitenspeelmateriaal van de kleuterklassen wordt halverwege de schoolweek 
schoongemaakt door de conciërge.  

• Alle leerlingen van klas 1 t/m 6 nemen aan het eind van de dag hun tafel af met een 
doekje. Het schoonmaakbedrijf doet dit daarna eveneens iedere dag.  

• Alle teamleden zijn medeverantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de 
hygiënemaatregelen. Coördinatieteam en in het bijzonder de schoolleider zien toe 
op naleving van de afspraken.  
 

 
5. Aanwezigheid van leerlingen, ouders/verzorgers en externen en lesaanbod  
 

• Alle leerlingen gaan volledig naar school. Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 
meter afstand gehandhaafd te worden. Tussen leerlingen en personeelsleden wordt 
zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand bewaard. Alle volwassenen zorgen voor een 
onderlinge afstand van 1,5 meter. 

• Invulling van het lesaanbod is de school zelf verantwoordelijk voor. Vaklessen kunnen 
weer gegeven worden vanaf 8 juni. 

• Vrijwilligers waarmee contracten zijn, mogen weer op school komen. 

• Stagiaires kunnen aanwezig zijn in de school. Dit in afstemming met de opleiding. 

• Er is in geen ondersteuning door ouders. 

• Personen die de zorg in de school verlenen zijn welkom. Zij houden 1,5 meter afstand 
tot personeelsleden en dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen.  

• Fysieke contacten met ouders in school zijn niet mogelijk. Oudergesprekken vinden 
digitaal of telefonisch plaats. Ouders zijn niet aanwezig in de school. 
Oudergesprekken van leerkrachten kunnen eventueel na schooltijd op het plein of 
elders plaatsvinden. Directie/intern begeleider kunnen ook buiten overleg hebben 
onder schooltijd. (zie ook hoofdstuk 8 van dit protocol). Bij hoge uitzondering kan van 
de grote zaal gebruik worden gemaakt  als dit noodzakelijk is. Dit is aan de directeur 
om dit te beoordelen.  
  

 
6. In en rondom het schoolgebouw 
 

• Ouders komen niet op het schoolplein. We hanteren voor het brengen en halen de 
regels en afspraken welke nu reeds gelden.  
Aanpassing is dat er weer een beroep gedaan wordt op de verkeersbrigade en dat de 
klassen 1 t/m 6 gebruik maken van de hoofdingang met uitzondering van klas 2. Zij 
gaan naar binnen en buiten door de nooduitgang.   
 

Regels en afspraken uit vorige protocol: 
*  ontvangst en vertrek van school   
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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.  

• De inlooptijd voor schooltijd wordt verruimd naar 10 minuten zodat er voor ouders 
voldoende ruimte is voor de 1 ½ meter regel. Kinderen gaan direct naar binnen als zij 
op het plein zijn gekomen.  

• 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 – looproutes  
Klas 1 t/m 6    Via de hoofdingang, met uitzondering van klas 2. Zij maken gebruik van de 
nooduitgang.  
Mirjam of Hans  staan regelmatig 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 maandag en vrijdag.  
 
Alle kinderen lopen zelfstandig naar binnen en naar buiten.  
Bij binnenkomst worden handen gewassen met water en zeep.  
 
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. De groepen gaan naar hun lokaal als zij 
compleet zijn.    Bij de juffen staan manden voor de tassen.  
 
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. Eventuele noodzakelijke contacten met ouders 
gaan met het hek er tussen.   
 
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.  
 
Spelen op het plein: 

• Klassen of groepen maken bij voorkeur gescheiden van andere klassen of groepen 
gebruik van het schoolplein tijdens pauzes. Er blijft gespeeld worden in grote vakken 
in een roulerend systeem. Hiervoor geldt een specifiek rooster.  

• De kleuterklassen kunnen gezamenlijk  buiten spelen vanaf 8 juni.  
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• Het rooster van pauze/rusttijden voor de personeelsleden van voorheen geldt weer 
met hier en daar een aanpassing ivm het surveilleren.  Met rustpauze  
personeelsleden dient rekening gehouden te worden.  

• In de laatste vier schoolweken worden de pauzetijden – mede als gevolg van mooi 
weer – enigszins ruimer genomen.  

 
Jassen en tassen 
Deze worden opgehangen aan de kapstok en niet meer in het lokaal gelegd nu de groepen 
weer compleet zijn. 
7. Gezondheid: medisch handelen, wegstuurbeleid en thuisblijfregels leerlingen/personeel 
 

• Medische handelingen kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen 
worden uitgevoerd. Indien iemand daar toch behoefte aan heeft kan dat overlegd 
worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig. 

• Als handschoenen normaal bij een ongeval ook al nodig zouden zijn geweest dan 
wordt geadviseerd om deze nu ook te dragen. Extra middelen als een mondkapje zijn 
niet nodig. 

• Als een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat het personeelslid 
naar huis en blijft thuis:    

-     neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken  
en proeven;   

- met koorts boven de 38 graden Celsius 
- wanneer een personeelslid positief getest is op corona, wordt ten minste 7 dagen 

thuisgebleven en uitgeziekt. Het personeelslid mag pas weer naar school als na die 7 
dagen er 24 uur geen klachten zijn.  

- Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven de 38 graden 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 van 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 dagen extra thuisblijven.  

- Personeelsleden met klachten nemen contact op met de bedrijfsarts. Informatie is 
hierover door de directeur eerder verstrekt en zo nodig  nader op te vragen bij hem. 

- Als een personeelslid elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan worden 
de klachten herkend. Het personeelslid mag dan gewoon naar school. Bij twijfel of de 
klachten anders zijn dan anders, dan blijft het personeelslid thuis.  
 
 

Specifiek nog het volgende: 

• Personeelsleden met corona gerelateerde klachten worden getest conform het 
landelijk testbeleid. De regie ligt bij de lokale GGD (bij ons GGD Twente). 

• Je blijft thuis tot de uitslag bekend; er is overleg met de directeur of er mogelijk thuis 
werkzaamheden voor school te doen zijn). 
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• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk 
op school. De keuze gaat in overleg met bedrijfsarts, behandelend arts en directeur). 

• Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden 
vrijgesteld van werk op school. Keuze ook weer in overleg met directeur en 
behandelend arts. 

• Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen 
maakt, gaat hierover in gesprek met de directeur. In dat gesprek wordt beoordeeld of 
tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de 
werkzaamheden. Indien een individueel personeelslid toch behoeft heeft aan 
persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit 
veiligheidsoverwegingen is het niet nodig; wellicht wel vanuit  emotionele beleving.  

• Medische informatie van het personeelslid wordt niet gedeeld met bestuur of 
collega’s. 

• De bedrijfsarts wordt door de directeur vanuit zijn functie als casemanager betrokken 
bij zaken zoals hierboven genoemd.  
 
 

• Als een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat de leerling naar huis. Ook 
eventuele broers en zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De 
leerling gaat dan ook niet naar de BSO.  

- Als een kind ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald. 
- Het kind blijft thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, 

tijdelijk minder ruiken en proeven, koorts boven de 38 graden Celsius.  
- Als een kind positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 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 heeft.  

- Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven de 38 graden en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.  

- Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling 
weer naar school en de opvang. 

- Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een 
positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij 
is en dan 14 extra dagen thuisblijven.  

- Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) 
neemt de directeur contact op met de GGD.  Leerkrachten houden de 
verzuimregistratie van hun klas bij en rapporteren de directeur direct als dit aantal 
gehaald wordt. 

 
Specifiek nog het volgende: 

- Leerlingen met klachten wordt zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 
de ouders/verzorgers, volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.  

- Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs (beslissing van ouders/verzorgers in overleg met schoolleiding en 
behandelend arts). 
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- Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden 
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouders/verzorgers in overleg met 
schoolleiding en behandelend arts).  

- Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de 
klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders 
dan je gewend bent, laat het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. 
Nauw overleg met de ouders van het kind spreekt voor zich.  
 

 
 
 
 
 
8. Een aantal praktische zaken op een rij 

• Verjaardag vieren 
Jarige kinderen worden in de klas in het zonnetje gezet en mogen trakteren. Er wordt 
geen ronde door de school gemaakt langs juffen en meesters. Een traktatie 
neerzetten in de personeelskamer is mogelijk. Overleg vooraf met ouders en 
leerkracht is gewenst.  

• Gymlessen in de Schelfhorst 
De gemeente Almelo heeft nog geen groen licht gegeven voor het open stellen van 
de sporthal. Tot die tijd wordt – in overleg met Jeltje – op donderdagen buiten op het 
schoolplein les gegeven. 

• Vergaderen in teamverband gebeurt tot de zomer fysiek in de grote zaal met 
inachtneming van 1,5 meter afstand. Dit wordt nader afgestemd met de opvang. Ook 
vergaderingen in subgroepen kunnen in school plaats vinden – wordt per subgroep 
afgesproken. 

• Dringend advies van het RIVM  is om met het lesaanbod buiten de school  zeer 
terughoudend om te gaan. Schoolreisjes en excursies vervallen dan ook tot aan de 
zomervakantie. Bosdagen vallen onder het reguliere lesprogramma en vandaar dat er 
wellicht voor de zomervakantie enkele dagen gehouden worden. Het afscheid van 
klas vindt wellicht ook deels buiten school plaats.   

• Contacten met ouders zijn zoveel als mogelijk buiten de schooltijden op digitale 
wijze. Oudergesprekken kunnen eventueel na schooltijd op het schoolplein of elders 
plaatsvinden,  geeft de PO Raad aan. Dit betekent dat tot de zomervakantie een 
aantal zaken waarbij ouders zijn betrokken vervallen of op andere wijze moeten 
worden georganiseerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan: 

- Getuigschriftenavond 
- Inloopochtend en informatieavond voor nieuwe ouders 
- Eindtoneelstuk/afscheidsavond klas 6 
- Feestdag Zonnekinderen / kennismaken met ouders nieuwe klas 1 
- St Jansfeest  

      Binnen het college dient hier op korte termijn afstemming over te komen. 
      Vervolgens is het  informeren van betrokken ouders/verzorgers belangrijk. Het is  
      zinvol om tijdig met MR en klassenouders contact hierover te hebben.   
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• Voor ons muziekonderwijs geldt dat zang en gebruik van blaasinstrumenten voor 
leerlingen in het primair onderwijs is toegestaan. Gezien de nodige bewegingen en 
ontmoetingen vervalt de  koorzang op de woensdagen tot de zomervakantie.  

• Voor het inschenken van de koffie en thee van school zorgt iedere leerkracht zelf. 
Hiervoor kunnen de aanwezige kannen in school gebruikt worden. Voor externen 
wordt door personeelsleden zelf gezorgd.  

• Het aantal aanwezigen in de diverse ruimtes blijft zoals deze nu is aangegeven. 

• Karin (administratie) is met haar telefoon doorgeschakeld en geeft absenten via de 
app door. Dit gebeurt als zij thuis werkt.  

• Zoals eerder aangegeven: de Cito eindtoets voor klas 6 en de Cito E2020 toetsen  zijn 
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.  

9. Opvang  
 
Bij het volledig openen van de school is er  met ingang van 8 juni geen mogelijkheid meer 
voor noodopvang.  
 
 
10 . Duur, 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 geldt tot aan de zomervakantie en kan gedurende de periode, indien dat 
noodzakelijk en gewenst is, worden aangepast.   
 
 
11. Communicatie en voortgang 
 

• Dit protocol wordt in de week  na Pinksteren  aan college en de MR voorgelegd. 

• Na vaststelling wordt het protocol op de website www.devrijeschoolalmelo geplaatst. 

• Het protocol wordt ter informatie naar het bestuur van Athena verzonden. 

• In een speciale brief  ontvangen de ouders vóór 8 juni  nadere  informatie over het 
volledig openstellen van de scholen. Hierin opgenomen allerlei praktische zaken, 
verwachtingen en afspraken.  

• De directeur 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.  

 
 
12. Tot slot 
  

http://www.devrijeschoolalmelo/
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Dit protocol geldt tot de zomervakantie. Dat zijn nog vier schoolweken.  
In die tijd wordt ook duidelijk of de genomen maatregelen voldoende effect hebben. Het 
RIVM monitort namelijk de ontwikkelingen.  
 
Als wij in de dagelijkse praktijk met vragen te maken krijgen welke niet zijn opgenomen in dit 
protocol dan wordt dit nader met  het coördinatieteam, medewerkers en MR besproken en 
zo nodig aangepast.  
 
 
 

Met een vriendelijke groet, iedereen succes wensende met de uitvoering van dit protocol,  
mede namens het college van teamleden,   
 
Hans Verkley            
                               4 juni  2020  


