
Protocol opstart De Bolder/ it Twalûk, 11 mei 2020 

 

Opgesteld op 30-4-2020 (update 6-5-2020) 

Dit protocol is gebaseerd op het protocol van PO-Raad en partners en is de uitwerking voor de 
opstart op De Bolder/it Twalûk op 11 mei 2020. Het protocol wordt herzien als maatregelen vanuit 
de regering en/of ervaringen uit de praktijk daartoe aanleiding geven. Bij het opstellen van dit 
protocol is de medezeggenschapsraad betrokken. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal 
praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden moet worden als de 
school weer opengaat. Bij de heropening zijn werknemers niet gehouden aan het onmogelijke. 

Basis 
• 100% van de leerlingen 
• 100% van de tijd fysiek onderwijs 

 

I Algemeen 
 1 Algemene RIVM richtlijn 

Veiligheidsrisico’s 
• Alleen leerlingen en personeel dat gezond is komt naar 

school. Blijf thuis met de volgende klachten: 
Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk 
ademen, koorts (38 graden of hoger) > iedereen in 
het huishouden blijft thuis. Kom pas weer naar 
school als de klachten 24 uur weg zijn.  

 
• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand 

bewaard te worden; 
• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel 

mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden;  
• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter 

afstand bewaard worden; 
• Vanuit school wordt aan de GGD gemeld als er meer 

dan 1 ziektegeval (corona) op school is. 
 2 Fysiek contact • Volwassenen houden anderhalve meter afstand van 

elkaar; 
• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per 

dag en goed, tenminste 20 sec. Hiertoe is een aparte 
richtlijn geschreven 

• Er worden geen handen geschud.  
• Hoesten/niezen in de ellenboog.  

 3 Hygiënemaatregelen • We zorgen ervoor dat de algemene 
hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk 
worden nageleefd. Om dit te kunnen wordt het 
volgende geregeld: 

• In ieder klaslokaal is desinfecterende handgel, 
desinfecterende handzeep, papieren handdoekjes en 
oppervlaktespray aanwezig.  

• Er worden posters opgehangen in de klassen en in de 
toiletten. De handen worden gewassen (water en zeep) 
om 8.30, na ieder wc-bezoek, na iedere pauze, voor het 
eten. 



 4 Hygiëneregeling 
leermiddelen en 
ondersteuningsvormen 

• Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en 
werkplek die met regelmaat door meerdere 
leerkrachten of leerlingen worden gebruikt worden met 
regelmaat ontsmet met behulp van de 
oppervlaktespray. 

 5 Schoonmaak • Dagelijks intensieve schoonmaak. Personeel is zelf ook 
alert en helpt waar kan.  

 

II Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod 
 1 Focus 100% van de leerlingen, 100% van de onderwijstijd fysiek 

onderwijs 
 2 Omvang klassen • Reguliere omvang. Vanaf de derde dag na de 

meivakantie (13-05-’20) worden ook de niveaugroepen 
hervat. 

• Wanneer er meer dan één volwassene in de klas 
aanwezig is, dient de afstand tussen volwassenen in 
acht genomen te worden. 

 3 Lestijd Regulier 
 4 Aanbod • Gymnastiek niet in de sporthal, maar op het plein en zo 

mogelijk op het voetbalveld achter de school. 
• Lunchcafé en Praktische Vaardigheden alleen indien 

deze zonder vrijwilligers georganiseerd kunnen 
worden. 

• Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, excursies, kamp 
en zomerfair gaan niet door. 

• Gastlessen gaan niet door. 
• Leerlingen gaan bij verjaardagen de klassen niet rond. 

(kaart in de teamkamer) En leerlingen trakteren niet 
(richtlijn GGD)  

 5 Les op afstand • Alleen voor leerlingen die vanwege de RIVM richtlijnen 
geen fysiek onderwijs mogen/kunnen volgen.  

• Ouders/verzorgers besluiten of een kind naar school 
kan.  

 6 Ondersteuning door 
ouders bij leeractiviteiten 

• Er is geen ondersteuning door ouders mogelijk in de 
school. Dit geldt ook voor vrijwilligers. 

 7 Ondersteuning van 
leerlingen door (externe) 
professionals in de school 

• Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld 
ambulante hulp kan weer worden opgestart. 

 
 8 Contact ouders • Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en 

ouder(s)/verzorger(s).  
• Oudergesprekken vinden telefonisch en/of digitaal 

plaats.  
• Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw, noch 

op het plein. (gemarkeerd met rode lijnen) 
 

 

 

 



III In en rondom schoolgebouw 
 1 Consequenties 

schoolgebouw  
Waar mogelijk: ruimere opstelling in lokalen realiseren. 
Leerkrachten realiseren een plek in het lokaal met rondom 
1,5 m. 

 2 Schoolplein, halen en 
brengen 

• Ouders komen niet op het plein en in de school 
• Leerkrachten spreken onderling af hoe de leerlingen bij 

een gezamenlijke ingang naar binnen gaan.  
 3 In de gangen • Leerkrachten staan op strategische plekken in de school 

bij de wisseling in bijv. niveaugroepen, pauzes etc.  
• Deze plekken zijn gemarkeerd met geel/zwarte tape. 

 4 Pauzebeleid • Pauzes blijven zoals het is, iedereen om 10.20 uur 
kleine pauze, gebruik van eigen uit/ingang, grote pauze 
om 12.00 of 12.20 uur. 

• Leerlingen Bolder komen vanaf 12 mei ’s ochtends bij 
aankomst naar binnen. (11 mei nog tot 8.25 op het 
plein)  

 5 Leerlingenvervoer • De gemeente organiseert het leerlingenvervoer. Er is 
gevraagd aan de taxicentrales om dit te bevestigen. 
(nog geen bericht) 

• De bussen rijden volgens een aangepast dienstrooster. 
Passagiers moeten achterin in- en uitstappen en in de 
bus afstand van elkaar houden. (info Arriva) 

 

IV Gezondheid 
 1 Fysiek contact 

noodzakelijk i.v.m. 
dagelijkse handelingen 
(veters, wc-gang, ed.) 
fysieke begrenzing en 
verlenen van BHV 
 

• Wanneer leerlingen gedrag vertonen waarbij zij een 
gevaar voor zichzelf en anderen vormen, en daardoor 
fysiek begrensd dienen te worden, staat de veiligheid 
voorop. Wanneer medewerkers vaak moeten ingrijpen 
bij een leerling, kan de directie besluiten om andere 
maatregelen te nemen ten aanzien van de schoolgang.  

• Bij dagelijkse handelingen (veters, wc-gang, ed.) helpen 
de leraren de leerlingen zo weinig mogelijk. Ouders 
wordt gevraagd leerlingen zo goed mogelijk 
zelfredzaam te maken. Afstand houden is hierbij niet 
mogelijk. 

• We verlenen BHV bij beschikbaarheid van voldoende 
beschermingsmiddelen (mondkapjes en medische 
wegwerp-handschoenen). De BHV-er neemt hierin 
besluiten over de te nemen acties.  

• Mondkapjes en wegwerp-handschoenen zijn moeilijk 
verkrijgbaar en niet nodig (RIVM). Desondanks zijn er 
handschoenen beschikbaar.   

 2 Wegstuurbeleid • Wanneer een personeelslid gedurende de dag corona 
gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het 
personeelslid naar huis.  

• Wanneer een kind gedurende de dag corona 
gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind naar 
huis.  



• De leerkracht besluit samen met een BHV-er tot het 
naar huis sturen van een leerling. 

 3 Gezondheidsmeting op 
school 

• Bij twijfel wordt (in overleg met de ouders) de 
temperatuur van een leerling gemeten op school, 
hiervoor is een oor-thermometer aanwezig.  Deze 
wordt na gebruik gedesinfecteerd. 

 4 Thuisblijf regels – 
gezondheid leerlingen 

• Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven 
thuis.  

• 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). 

 5 Thuisblijf regels – 
gezondheid personeel 

• Personeel met corona gerelateerde klachten blijven 
thuis.  

• Personeelsleden met corona gerelateerde 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 behoort risicogroep, 
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. 

 

V Beschikbaarheid personeel 
 1 Vervangen Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) 

vervangen. Indien er geen vervanging is, kunnen de 
mogelijkheden van thuisonderwijs door de school 
onderzocht worden. Dit is afhankelijk van de duur van 
afwezigheid van de leerkracht, zoals ook in de reguliere 
situatie. 

 

VI Opvang 
 1 Noodopvang voor 

leerlingen van ouders 
met cruciale beroepen en 
kinderen kwetsbare 
posities  

Deze noodopvang blijft bestaan in het geval er geen 
leerkracht beschikbaar is voor fysiek onderwijs aan een 
bepaalde groep.  

 

 

 



VII Overig 
 1 Situaties die buiten het 

protocol vallen 
De leerkracht handelt naar beste inzicht en meldt de situatie 
zo spoedig mogelijk bij de directie. Er wordt bekeken of een 
aanvulling op het protocol gewenst is.  

 


