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Doel 
Dit protocol is opgesteld door Scholengroep Holland gebaseerd op de het protocol opgesteld door PO-

Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, 

Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. 

 

De kwaliteitskaart heeft in eerste instantie het doel om ouders en teamleden te informeren over de wijze 

waarop wij de mogelijkheid om het Covid-19/Coronavirus door te geven zo veel mogelijk beperken. 

Daarnaast biedt het handvatten aan school hoe om te gaan met scenario’s. Dit protocol is gebaseerd op 

nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.  

Uitgangspunten 
• Veiligheid van teamleden, ouders en leerlingen staat voorop. Wij volgen de richtlijnen van het 

RIVM; 

• Alle leerlingen gaan volledig naar school;  

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

• Tussen volwassenen en leerling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;  

• Tussen volwassenen onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, ook op het schoolplein;  

• Ouder(s)/verzorger(s) komen zonder afspraak niet in de school;  

• De school hanteert, indien nodig, looproutes; 

• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen;  

• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO; 

• De directie besluit welke bijeenkomst met ouders/verzorgers/vrijwilligers/stagiairs/etc.  plaats kan 

vinden en waarborgt hierbij de mogelijkheid tot het hanteren van 1,5m afstand; 

• Het handhaven van cohorten wordt losgelaten; 

I Algemeen 

1.1 Fysiek contact  
• Volwassenen op en rond de school houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

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

• Er worden geen handen geschud.  

• Hoesten/niezen in de elleboog.  

• Niet aan het gezicht zitten. 

1.2 Hygiënemaatregelen 
IXIEJE draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden 

nageleefd. Denk hierbij aan:  

• Handen wassen met water en zeep: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang 

• Desinfectiemiddelen worden bij voorkeur niet worden gebruikt door jonge kinderen en ook niet 

door kinderen in groep 5 t/m 8. Indien het wel wordt gebruikt, dient dit te gebeuren onder toezicht 

van een volwassenen. 

• Gebruik van papieren handdoekjes.  

• Oppervlakten reinigen met water en zeep.  

• Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien een individueel 

personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd 

worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig. Indien beschermingsmiddelen toch 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
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worden gewenst, worden deze in overleg met de leidinggevende door het personeelslid 

aangeschaft en via declaratie door de werkgever betaald.  

• Scholen zien toe op voldoende ventilering [zie ook 1.6]. 
• De toiletten worden, indien mogelijk, met gesloten deksel doorgetrokken.  
 

1.3 Hygiënemaatregelen leermiddelen  
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere 

leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. Ook materialen die met 

regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt, worden met regelmaat schoon gemaakt met 

water en zeep. Voor elektronica worden oppervlaktesprays gebruikt. 

1.4 (Dagelijkse) Schoonmaak  
Dagelijks intensieve schoonmaak door schoonmaakprofessionals. Nadruk ligt op contactpunten en 

toiletbediening. Prullenbakken worden dagelijks geleegd. 

Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, maken we oppervlakken die met de handen in contact 
zijn regelmatig schoon met water en zeep. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van 
tafels, speelgoed, handgrepen, leuningen, deurklinken, toiletbrillen en toetsenborden.  
Desinfectie van oppervlakten heeft geen toegevoegde waarde en brengt gezondheidsrisico’s mee in 
klaslokalen. RIVM adviseert geen oppervlaktedesinfectie toe te passen op scholen. 
 

1.6 Ventilatie 

• Er wordt zo veel en goed mogelijk geventileerd, door het openen van deuren en ramen. 

• Alle scholen worden door medewerker huisvesting gecheckt of de schoollocaties voldoen aan  

richtlijnen bouwbesluit (zie ook: coronavirus en ventilatie gebouwen). 

• De minimale luchtverversingsgraad zoals benoemd in het Bouwbesluit kan door een combinatie 

van natuurlijk ventileren (spuien met deuren en ramen open), infiltratie (kieren in gevels en 

kozijnen) en actief ventileren (elektrische afzuiging of gebalanceerde ventilatie) behaald worden. 

• Voor 1 oktober wordt door Scholengroep Holland in kaart gebracht welke aanvullende maatregelen 

er eventueel genomen moeten worden om te voldoen aan de GGD-richtlijn voor een gezond 

binnenklimaat. 

• Voor 1 oktober wordt aan het onderwijspersoneel en ouders de actuele stand van zaken t.a.v. 

ventilatie betreft IXIEJE. Dit betekent dat de school ofwel communiceert dat de gebouwen voldoen 

aan de eisen, ofwel welk plan er ligt om ervoor te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen. 

Ook communiceert de school dit aan de sectorraad, waarmee wordt bijgedragen aan het landelijk 

beeld. 

• In school zal geen gebruik gemaakt worden van (zwenk)ventilatoren of systemen waarmee 

recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven, ter vermijding van 

luchtstromen van persoon tot persoon. 

II Aanwezigheid van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en externen  

2.1 Aanwezigheid van leerlingen op school en (les)aanbod  
De schooltijden van IXIEJE zijn:  

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : 08.45 – 15.00 uur 

Woensdag      : 08.45 – 12.30 uur 

 

• Alle leerlingen gaan volledig naar school. 

https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/protocollen/ventilatie/


 Protocol Covid-19 start school 2020-2021 
 

   
 

• Er is geen maximumaantal leerlingen per groep / klas vastgesteld. 

• Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies kunnen 

plaatsvinden binnen de RIVM-richtlijnen.  

• De lessen bewegingsonderwijs worden binnen, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, 

gegeven. Ook het gebruik van de kleedkamers is toegestaan. Voor meer info, zie het veelgestelde 

vragen KVLO.  

• Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten voor leerlingen in het 

primair onderwijs is toegestaan. Dit gaat dus over muziek- en zangles binnen het normale 

onderwijsaanbod in het primair onderwijs. 

2.2 Ondersteuning van leerlingen door (externe) professionals in de school 
Personen die zorg in de school verlenen, dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen maar houden 

wel te allen tijde 1,5 meter afstand tot personeelsleden. Specifiek wordt de volgende ondersteuning 

aangeboden:  

• Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp, remedial teaching, logopedie 

en dyslexiebehandelingen kan op school plaatsvinden. 

• (Vaste) vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden in en rond de school uitvoeren, kunnen 

weer aanwezig zijn op school.  

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

Externen zijn toegestaan zolang zij zich houden aan de richtlijnen van het RIVM en meewerken aan triage 

(bezoekerschecklist en registratie) indien zij de school binnen treden. 

2.3 Contact ouder(s)/ verzorger(s)  
Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s). Oudergesprekken kunnen 

digitaal plaatsvinden, maar ook op school na triage. Ouder(s)/verzorger(s) zijn zonder afspraak en triage 

niet aanwezig in school.  

Rondleidingen aan nieuwe ouders zijn toegestaan onder volgende voorwaarden: 

- Positieve uitkomst triage / gezondheidscheck (zie vragen bijlage 1); 

- Alleen personen uit 1 huishouden per keer (evt. met het betreffende kind); 

- Bezoekers wassen bij binnenkomst de handen; 

- Ouders kijken door de ramen in de klassen; 

- Er vindt bezoekersregistratie plaats. 

- Indien er meerdere ouders in de school aanwezig zijn in verband met oudergesprekken, wordt er 

gekeken naar looproutes en gespreide starttijden zodat niet alle ouders en leerlingen tegelijkertijd 

komen en de 1,5 meter afstand beter gewaarborgd kan worden. 

2.4 Contact derden i.v.m. onderhoud gebouwen  
Indien nodig en niet uitstelbaar kan onderhoud van de gebouwen plaatsvinden door derden, bij voorkeur 

na schooltijd en zo veel mogelijk op momenten dat er geen personeel en kinderen in de gebouwen 

aanwezig zijn. Tevens dienen zij te voldoen aan de gezondheidscheck. 

III In en rondom schoolgebouw 

3.1 Schoolplein  
Ouder(s)/verzorger(s) begeven zich niet op het schoolplein.  

 

https://www.kvlo.nl/nieuws/berichten/veel-gestelde-vragen-bewegingsonderwijs-in-basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs2c-schooljaar-2020-2021.html#Vraag1
https://www.kvlo.nl/nieuws/berichten/veel-gestelde-vragen-bewegingsonderwijs-in-basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs2c-schooljaar-2020-2021.html#Vraag1
https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers
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3.2 Binnenkomst, ophalen en looproutes door school  

Ouders in de school  
• Ouders zijn niet welkom in school of op het schoolplein. 
• Ouders brengen kinderen tot de rand van het schoolplein  
• Ouders dienen bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren.  

 

Brengen en halen 
We moeten voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan. Waardoor er veel 
ouders moeten wachten op de kiss and ride zone en bij het hek.   

1. Ouders brengen leerlingen niet in school, maar zetten ze af aan de rand van het plein.   
2. Leerlingen kunnen van meerdere ingangen gebruikmaken. Elke groep heeft een vaste ingang  
       en looproute. 
3. Kinderen gaan via de buitendeur van hun groep naar binnen.  

Voor groepen die geen buitendeur hebben:  
groep 3 gaat naar binnen via het lege kleuterlokaal (tussen de groepen 11/2 A en B). 
groep 6 via de ingang aan de Weidezoom naar binnen via het plein, niet via de brug. 
groep 8a via de corridor aan de kant van de kiss and ride zone en 
groep 8b via de corridor aan de zijde van het natuurplein.  

4. Aan het eind van de dag worden leerlingen door dezelfde deur waar ze naar binnen zijn gegaan  
       weer naar buiten gebracht.   

 

3.3 Kleuters van net 4 jaar 
Leerlingen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig, maar hebben wel recht op onderwijs. Bij twijfel over een 

soepele start in deze omstandigheid, dan kan de ouder ervoor kiezen om de schoolstart uit te stellen. Dat 

kan in sommige situaties (voor sommige leerlingen) wenselijk zijn, maar dat hoeft niet. Overleg met de 

betreffende leerkracht kan deze zorg wellicht wegnemen. 

IV Gezondheid 

4.1 Medisch handelen 
Medische handelingen kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Indien 

een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover 

overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig. Wanneer intensieve medische zorg 

moeten worden uitgevoerd waarbij normaal gesproken handschoenen worden gedragen, wordt 

geadviseerd deze nu ook te dragen. Extra middelen, zoals mondkapjes, zijn niet nodig. 

4.2 Thuisblijfregels/gezondheid leerlingen 

Zonder test  
Een leerling uit groep 3 tot en met 8 met klachten passend bij het corona-virus (neusverkoudheid en/of 

hoesten en/of koorts en/of verminderd ruiken en proeven) moet thuisblijven tot hij/zij 24 uur klachtenvrij 

is. Ouders melden de ziekte van hun kind bij de school en/of kinderopvangorganisatie, en die registreert 

dit. 

Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school 

mogen, behalve als:   

• kinderen contact hebben gehad met een patiënt die het nieuwe coronavirus heeft. 

• er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.  

In dat geval wordt geadviseerd om het kind te testen. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
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Negatieve test 
• Een leerling met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat de testuitslag 

bekend is, thuisblijven. 

• Een leerling die negatief getest is op corona, mag weer naar school en de opvang.  

Positieve test 
• Een leerling met klachten moet vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat de testuitslag 

bekend is, thuisblijven. 
• Een besmette leerling blijft minimaal 7 dagen thuis. Als de leerling daarna 24 uur klachtenvrij is, 

mag de leerling weer naar school: https://lci.rivm.nl/leefregels 
• Als iemand in het huishouden ziek is, dan blijft de leerling 10 dagen thuis i.v.m. de incubatietijd van 

10 dagen: de leerling kan besmet zijn zonder dat het wordt merkt, maar binnen 10 dagen klachten 
ontwikkelen. Men moet die periode dus thuisblijven om het risico van verdere besmettingen 
buitenshuis (terwijl er nog geen klachten zijn) te voorkomen. De persoon die zelf ziek is, ziekt 
tenminste 7 dagen uit + 24 uur klachtenvrij zijn. Zie voor meer informatie: 
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 

Quarantaine na bezoek buitenland 
De Nederlandse overheid heeft reisadviezen geformuleerd met de kleurcodes oranje, rood of geel.  Het 

wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief 

reisadvies. Wie toch terugkomt uit een oranje of rood land wordt dringend geadviseerd 10 dagen in 

quarantaine te gaan. De quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar. Kinderen van 4 tot en 

met 12 jaar mogen wel naar school mogen en aan sportactiviteiten deelnemen. Als ouders van kinderen 

boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om 10 

dagen voor het begin van de school terug te zijn.  

Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die het 

thuisquarantaine-advies niet in acht nemen. 

De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine 

advies, direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij 

doorslaggevend. De school hoeft ook geen verzuimmelding te doen voor kinderen die (met of zonder hun 

ouders) naar een land reizen waarbij bij thuiskomst dringend geadviseerd wordt in quarantaine te gaan.  

IXIEJE zal zoveel als mogelijk met ouders en kinderen overleggen over de mogelijkheden om kinderen in 

thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven. 

Melding bij schoolleiding 
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief 

reisadvies. Ouders die toch terugkomen uit een oranje of rood land worden dringend geadviseerd om 10 

dagen in quarantaine te blijven. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet op school of op het 

schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen. 

Indien deze 10 dagen voortduren tijdens schooltijd, worden ouders dringend verzocht hiervan melding te 

maken bij de schoolleiding. 

Beslisboom 
De beslisboom voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op school wordt op zeer grote 

schaal gebruikt. Door het intensieve gebruik zijn er nieuwe vragen naar boven gekomen. Samen met BOinK 

en het RIVM zijn alle opmerkingen zeer zorgvuldig besproken. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot een 

aanpassing van de beslisboom en vragenlijst. Het RIVM heeft de aangepaste beslisboom gecontroleerd. 

Hierin zijn ook de opties ten aanzien van hooikoorts en langdurige neusverkoudheid opgenomen 

https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nieuwe-beslisboom-neusverkouden-kinderen-ajn-boink/
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Download Beslisboom 0 t/m 6 
Vragenlijst 
Download Beslisboom 7 t/m 12 
Vragenlijst  

 

4.3 Wegstuurbeleid  
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven beschreven, gaat de leerling 

naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat 

dan ook niet naar de BSO. Een leerling met klachten naar huis in de groepen 3 tot en met 8 moeten zonder 

uitzondering naar huis. Dit geldt dus niet voor een leerling uit groep 1-2 met neusverkoudheid zonder 

koorts. 

Wij gebruiken geen temperatuurmeting als indicator. Een temperatuurmeting bij twijfel kan juist 

onduidelijkheid geven. Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald. 

4.4 Leerplicht 
Bij aanvang van de corona-maatregelen hebben de leerplichtambtenaren niet handhavend opgetreden. Na 

de zomervakantie wordt de normale situatie weer van kracht. Verzuim wordt dus weer nauwkeurig 

geregistreerd. De leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal opmaken wanneer duidelijk is dat kinderen 

aan de leerplicht worden onttrokken/zich aan de leerplicht onttrekken. 

Er zijn daarbij twee algemene uitzonderingen mogelijk: 

• Als een leerling behoort tot de risicogroepen dan kan hij/zij worden vrijgesteld van fysiek 

onderwijs. Ouders nemen in dat geval contact op met de schoolleiding. Bij twijfel wordt contact 

opgenomen met de behandelend arts of jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is. In 

deze situaties biedt [schoolnaam] onderwijs op afstand aan voor deze leerlingen. In het 

leerlingvolgsysteem wordt bijgehouden dat de reden van afwezigheid op school in relatie staat tot 

corona evenals inzicht in de geboden ondersteuning en de voortgang. 

• Voor leerlingen met gezinsleden in de risicogroep of waarvan de behandeld arts van de leerling 

adviseert om (nog) niet naar school te gaan kan eveneens een uitzondering worden gemaakt op het 

fysiek op school aanwezig zijn. Ook in dit geval wordt onderwijs op afstand geboden.  

Daarnaast geldt een specifieke uitzondering voor de situatie dat een leerling, vanwege het dringende 

thuisquarantaine advies, direct na terugkomst van de zomervakantie niet naar school komt (zie hierboven).  

V Capaciteit 

5.1 Beschikbaarheid personeel  
Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen. Indien er geen vervanging beschikbaar is, 

kan thuisonderwijs weer noodzakelijk zijn.  

VI Opvang 

6.1 Noodopvang kinderen  
Er wordt geen noodopvang meer aangeboden. 

Wij streven naar het voldoen aan de onderwijstijd. Echter staat de veiligheid en de gezondheid van 

kinderen en collega’s voorop. Dit kan betekenen dat niet volledig aan de onderwijstijd kan worden 

voldaan. 

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/07/Beslisboom-neusverkouden-kind-0-t_m-6-jaar-toelaten-op-kinderopvang_school_AJN_BOinK_RIVM.pdf.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/07/Vragenlijst-neusverkouden-kinderen-toelaten-op-kinderopvang_school_AJN_BOinK_RIVM.pdf.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-neusverkouden-kind-7-t_m-12-jaar-toelaten-op-kinderopvang_school_AJN_BOinK_RIVM.pdf.pdf
https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/07/Vragenlijst-en-beslisboom-neusverkouden-kinderen-toelaten-op-kinderopvang_school_AJN_BOinK_RIVM.pdf.pdf
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Bijlage 1: Gezondheidscheck (Triage) 
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Bijlage 2: Invullen registratieformulier 

Wilt u het volgende registratieformulier invullen? Met het invullen van dit formulier geeft u enerzijds aan dat u in de 

school bent en kunnen we u bereiken bij een eventuele noodzaak voor contactonderzoek. 

 De gegevens worden alleen gebruikt als we op school te maken krijgen met een geval van Corona en u moet worden 

benaderd vanwege een contactonderzoek. Zonder registratie mag u niet binnenkomen.  

 

REGISTRATIEFORMULIER  

Naam Datum Voor wie komt u? Tijd in Tijd uit 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 
    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 
    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 
    

 

 


