Plan opstart 8 februari
2021

1

Inhoudsopgave
Algemeen................................................................................................................................................. 3
Algemene RIVM richtlijnen.................................................................................................................. 3
Veiligheidsrisico’s ................................................................................................................................ 3
Fysiek contact ...................................................................................................................................... 3
Hygiëne maatregelen .......................................................................................................................... 3
Hygiëneregeling leermiddelen ............................................................................................................ 3
Schoonmaak ........................................................................................................................................ 3
Afstand personeel ............................................................................................................................... 3
Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod............................................................................ 4
Aanbod ................................................................................................................................................ 4
Verjaardagen ....................................................................................................................................... 4
Stagiaires ............................................................................................................................................. 4
Ondersteuning door externe professionals ........................................................................................ 4
Contact ouders .................................................................................................................................... 4
In en rondom het gebouw ....................................................................................................................... 4
Gebruik lokalen ................................................................................................................................... 4
Schoolplein .......................................................................................................................................... 4
Looproutes in de school ...................................................................................................................... 5
Toilet gebruik....................................................................................................................................... 5
Binnenkomst en looproute door de school......................................................................................... 5
Pauzebeleid ......................................................................................................................................... 5
Jassen .................................................................................................................................................. 5
Personeelskamer ................................................................................................................................. 5
Gezondheid ............................................................................................................................................. 6
Medisch handelen ............................................................................................................................... 6
Wegstuurbeleid ................................................................................................................................... 6
Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen ............................................................................................ 6
Thuisblijf regels – gezondheid leerkrachten ....................................................................................... 6
Capaciteit................................................................................................................................................. 7
Beschikbaarheid personeel ................................................................................................................. 7
Opvang .................................................................................................................................................... 7
Tussenschoolse opvang ....................................................................................................................... 7
Kinderopvang ...................................................................................................................................... 7

2

Algemeen
Algemene RIVM richtlijnen
Veiligheidsrisico’s
Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor onderwijssetting.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
• Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
• Scholen melden zich bij de GGD indien ze 1 of meer ziektegevallen (corona) hebben.
Fysiek contact
• Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.
• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed ten minste 20 sec.
• Er worden geen handen geschud.
• Hoesten/niezen in de ellenboog.
• Niet aan je gezicht zitten.
Hygiëne maatregelen
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk
worden nageleefd. Denk hierbij aan:
Op iedere school en in ieder klaslokaal:
• Desinfecterende handgel. Let op: kinderen nemen geen eigen handgel mee naar school.
• Zeeppompje.
• Papieren handdoekjes.
• Oppervlaktesprays.
Een of meerdere personeelsleden (conciërge, IB-er, directeur, MT-lid) worden verantwoordelijk
gesteld voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel
mogelijk worden nageleefd.
• Personeelsleden dragen face-shields/mondkapje indien zij dat wensen of de 1,5 meter afstand
niet kunnen garanderen bij groep 7/8.
• Leerlingen wordt gevraagd een eigen flesje water mee te nemen naar school, zodat er geen
gebruik gemaakt hoeft te worden van de drinkbekers.
Hygiëneregeling leermiddelen
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere
leerlingen met regelmaat ontsmet te worden. Ook materialen die met regelmaat door meerdere
leerkrachten worden gebruikt worden met regelmaat ontsmet.
Schoonmaak
Dagelijks intensieve schoonmaak (IBN).
Afstand personeel
Te allen tijde 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling.
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Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod
Aanbod
We gaan weer over naar het reguliere onderwijsaanbod zoals we dat op De Vijfmaster uitvoeren.
Verjaardagen
Verjaardagen mogen worden gevierd. Trakteren mag, echter alleen traktatie in gesloten
verpakking. Ouders zijn niet aanwezig bij de viering.
Stagiaires
Stagiaires mogen, mits dit vanuit de opleiding wordt toegestaan en de stagiaire er zelf voor
openstaat, op hun stagedag onder schooltijd aanwezig zijn. Ook voor hen gelden dezelfde
richtlijnen als de leerkrachten.
Ondersteuning door externe professionals
Personen die de zorg in de school verlenen dragen persoonlijke beschermingsmiddelen en houden
wel te allen tijde 1,5 meter afstand tot personeelsleden. Eventueel wordt bekeken of externe
professionals de kinderen met behulp van Teams kunnen begeleiden.
Verpleegkundigen zijn welkom op school.
Contact ouders
Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s) (cf RIVM richtlijn).
Oudergesprekken vinden telefonisch of digitaal via Teams plaats. Ouders zijn niet aanwezig in het
schoolgebouw en op het plein.
De chatfunctie binnen Parro staat open voor kleine mededelingen tussen ouders en leerkracht.
Uitzondering hierop zijn enkele gesprekken die noodzakelijk gevoerd moeten worden in het bijzijn
van leerkracht/ouders/IB/Externe/directie.

In en rondom het gebouw
Gebruik lokalen
De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden zodat tussen
leerlingen en leraren ruimte gecreëerd wordt.
Kinderopvang Kroontje/Human Kind/’t Leeuwtje
Er hangen drie posters bij het wijkgebouw, dat zijn de ophaalpunten om 14.15 uur voor de BSO.
Binnen de school is de werkwijze voor ’t Kroontje dezelfde als voor de basisschool. Ook hier geldt
de regel dat ouders niet de school binnen komen.
Schoolplein
Klassen maken gescheiden van andere klassen gebruik van het schoolplein.
Ouders begeven zich niet op het schoolplein of in de school.
➔ We houden de deur op slot.
Pauzetijden
‘t Vijvertje
Groep 1/2A
Groep 1/2B

eigen speelplaats
eigen speelplaats
eigen speelplaats

09.30/eigen planning middagpauze
10.00/eigen planning middagpauze
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Groep 3 en 4
Groep 5 en 6
Groep 7 en 8

speelplaats
speelplaats
speelplaats

10.00 - 12.00
10.15 - 12.15
10.30 - 12.30

De volgende groep gaat pas naar buiten als de vorige groep volledig binnen is. De speelplaats
wordt verdeeld in 2 delen. Iedere groep heeft zijn eigen speeldeel. Dit wordt met de groep
waarmee je buiten speelt afgestemd.
Looproutes in de school
De school hanteert looproutes. Een groep blijft zo veel mogelijk in het eigen lokaal. We wijzen de
kinderen op de kortste route naar het toilet. In alle andere gevallen blijven de kinderen in het
lokaal.
Toilet gebruik
Toiletgebruik minimaliseren. 1 kind per groep naar het toilet. Handen wassen in de klas. Deuren
zoveel als mogelijk met de elleboog openen. Kinderen wassen de handen bij het toilet én
gebruiken handgel bij binnenkomst van het lokaal na toiletgebruik.
Binnenkomst en looproute door de school
Ouders nemen afscheid van hun kind voor het betreden van het schoolplein.
Personeel (waar mogelijk ambulante leerkracht, conciërge, ib-er of directeur) staat buiten om
halen en brengen in goede banen te leiden.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
• Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school.
• Leerlingen groep 1 t/m 3 worden door maximaal één volwassene gebracht of opgehaald. De
volwassene brengt/haalt het kind en vertrekt meteen.
Ingang en uitgang (tevens plek voor nemen afscheid):
➔ ‘t Vijvertje; poort kleine speelplaats
➔ Groepen 1 tot en met 8; leerkrachten ontvangen leerlingen op de speelplaats op een
vaste plek. Ze gaan samen via eigen deur klaslokaal naar binnen en buiten.
Bij het naar buiten gaan gaat groep 5 t/m 8 net voor de bel als eerste naar buiten.
Pauzebeleid
Klassen maken gescheiden van andere klassen gebruik van het schoolplein. We verdelen ons
speelpark in 2 delen. Iedere groep heeft zijn eigen speeldeel. Dit wordt met de groep waarmee je
buiten speelt afgestemd.
Jassen en kapstokken
• Leerlingen hangen jas aan de kapstok.
• Leerlingen nemen de tas met lunch mee in de klas.
Personeelskamer
• We houden rekening met afstand tussen leerkrachten aan de ontmoetingstafel.
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Gezondheid
Medisch handelen
Lichte medische handelingen kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd, tenzij het een
handeling betreft waar meerdere volwassenen bij betrokken zijn.
Wegstuurbeleid
Cf richtlijn RIVM: wanneer een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten
ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis.
Cf richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten
ontwikkelt, gaat het kind naar huis.
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:
• Als een leerling ziek wordt of een leerkracht heeft vermoeden dat een kind ziek is, wordt het na
telefonisch contact direct door een ouder opgehaald.
Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
• Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis.
• Leerlingen met klachten worden getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s).
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school).
• 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).
Thuisblijf regels – gezondheid leerkrachten
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de
volgende klachten:
• Verkoudheid.
• Niezen.
• Hoesten.
• Keelpijn.
• Moeilijk ademen.
• Koorts.
Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt.
Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
• Personeelsleden met coronagerelateerde klachten komen niet naar school.
• Personeelsleden met coronagerelateerde klachten worden getest conform de zorgaanpak.
• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school
(Keuze medewerker in overleg met de werkgever).
• Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van
werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever).
• Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat
hierover in een gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken
gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden.
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Capaciteit
Beschikbaarheid personeel
Bij afwezigheid van een leerkracht wordt groep niet vervangen door een leerkracht van de
vervangerspool. Wanneer het school niet lukt om intern een vervanger in te zetten, wordt de
groep naar huis gestuurd. School zorgt ervoor dat ouders tijdig worden geïnformeerd.

Opvang
Tussenschoolse opvang
Alle groepen eten in de eigen klas en spelen gescheiden van de andere groepen buiten.
Kinderopvang (VSO-BSO)
Voor ophalen en wegbrengen gelden dezelfde richtlijnen als voor ouders. Leerkrachten wachten
op de speelplaats totdat alle kinderen zijn opgehaald.
Er is op dit moment alleen BSO-noodopvang. Ouders zijn daarover door de
kinderopvangorganisaties geïnformeerd.
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