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Protocol opstart school na 11 mei 
 

Inleiding: 
Dit protocol is opgesteld vanuit “het protocol opstart basisonderwijs”. Het dient als kader voor de 
realisatie van het kabinetsbesluit tot heropening van OBS Brandevoort. In dit protocol wordt 
ingegaan op diverse aspecten die met de school en/of opvang te maken hebben.  Het protocol is 
opgesteld door de directie en in samenspraak met het team vertaald naar de dagelijkse praktijk. De 
MR wordt in dit proces als overlegpartner meegenomen en geïnformeerd. 
 

Belangrijke uitgangspunten: 
1) Alle leerlingen gaan van 11 mei 50% van de tijd naar school. 
2) We werken met hele schooldagen. 
3) Er wordt gebruik gemaakt van een vaste leerlingverdeling (cohort A en B).  
4) De samenstelling van de verdeling wijzigt niet. 
5) We streven er naar om kinderen uit 1 gezin zo veel als mogelijk in één cohort te plaatsen. 
6) De cohorten zijn niet gelijktijdig aanwezig in de school. 
7) Wij houden zo veel mogelijk rekening met de belangen van de kinderen. Daar waar we ook 

rekening moeten houden met strikte hygiënemaatregelen, wordt een zorgvuldige afweging 
gemaakt.  
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Algemeen 
 
Zodra de scholen weer gedeeltelijk open gaan, zal dit gebeuren onder enkele duidelijke algemene 
richtlijnen. Deze richtlijnen worden – daar waar mogelijk met een school van onze grootte - te allen 
tijde in acht genomen. Wij zijn ons als team bewust van deze maatregelen en zullen anderen 
aanspreken wanneer hier vanaf wordt geweken.  
 
 

Algemeen uitgangspunten 

1 Algemene RIVM richtlijnen • tussen leerlingen géén 1.5 mtr 

• tussen personeel en leerlingen zo veel als mogelijk 1.5 
mtr bewaren. 

• tussen personeel onderling altijd 1.5 mtr 

• melding bij de GGD bij meer dan één 
coronabesmetting 

2 Hygiënemaatregelen In grote lijnen: 

• hou afstand waar mogelijk 

• hou je handen schoon: kinderen en teamleden  

• hou veel aangeraakte oppervlakken schoon 
 
Schoonmaakmateriaal: op school (keuken) en in ieder lokaal: 

• desinfecterende handspray/oppervlaktespray 

• zeeppompje 

• grote keukenrol als papieren handdoekjes 
 
Handen wassen of sprayen: 

• leerlingen wassen/sprayen hun handen regelmatig, 
maar in ieder geval: 
-iedere keer dat ze het lokaal binnenkomen 
-voor en na het eten 
-na hoesten/niezen 

 

• kinderen hangen jassen en tassen niet aan de kapstok, 
maar aan de achterkant van hun stoel in de klas 
(uitzondering voor de kleuters) 

• zo weinig mogelijk spullen van thuis mee naar school  

• geen bekers (bij wastafel), handdoeken, poetsdoekjes 
in de klas 

• personeelsleden dragen géén persoonlijke 
beschermingsmiddelen 

3 Schoonmaak 
 
 
 
 
 
 

Dagelijks intensieve schoonmaak 

• afspraak met schoonmaakbedrijf Gom voor extra 
reinigen van teamkamer, deurklinken, aanraakplekken 
in de school, toiletten 

• meubilair dagelijks schoongemaakt door de 
leerkrachten 



 

PROTOCOL GEDEELTELIJKE OPENING SCHOOL/OUDERS  OBS BRANDEVOORT 

 

3 

• ambulant personeel zorgt gedurende de dag voor 
extra reiniging deurklinken, trapleuningen, 
kopieerapparaat e.d. 

• leermiddelen, speelgoed en devices worden na 
gebruik ontsmet 

• leermiddelen gaan niet meer heen en weer tussen 
school en huis (boeken, chromebooks, etc) 

4 Start van de dag • kinderen gebruiken vaste ingang, volgens schema 
(bijlage)  

• bij alle ingangen staat ‘s ochtends een ambulant 
teamlid om de handen van de kinderen te sprayen 

• ouders houden afstand, dit is geen moment van 
oudercontact 

• deuren staan in de ochtend standaard open 

• leerkrachten wachten de kinderen op in de klas 

5 Einde van de dag • deuren staan einde vd dag standaard open 

• leerkracht loopt met klas mee naar de uitgang (alleen 
groep 1 t/m 4) en wacht tot alle kinderen zijn 
opgehaald 

• dit is geen moment van oudercontact 

• leerkracht poetst aan einde van de dag de tafels, 
stoelen, horizontale oppervlakken, deurklinken, 
gebruikte materialen 

• lokalen ventileren na schooltijd 

6 WC gebruik • elke groep gebruikt 1 eigen WC 

• 1 kind tegelijk naar de wc 

• geen gebruik van plaskettingen, WC eenden, e.d. 

• na WC bezoek handen wassen  

7 Eten • fruithap en lunch worden bewaard in de eigen tas, 
aan de stoel in de klas 

• kinderen wisselen geen eten uit 

• traktaties zijn niet toegestaan 
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Leerlingen op school 
 
Onderwijs gaat weer deels op school plaatsvinden. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de 
keuzes die wij maken op het gebied van lestijd, groepsindeling en ons aanbod. Het onderwijsaanbod 
is verschillend, afhankelijk van de behoeften van de groep. School hanteert hiervoor door de Intern 
Begeleiders opgestelde normen. 
De verschillende uitgangspunten en onze keuzes qua organisatie en hygiëne staan hieronder 
verwoord. 
 
 

Leerlingen op school en lesaanbod 

1 Lestijd en lesdagen • leerlingen krijgen gemiddeld 50% van de reguliere 
lestijd aangeboden op school 

• leerlingen gaan hele dagen naar school, opdat er zo 
weinig mogelijk wisselmomenten zijn 

• om dit te kunnen realiseren, gaan de groepen 1 t/m 4 
i.i.g. de komende 3 weken ook op vrijdagmiddag naar 
school. Daarmee wordt het aanbod en programma 
van de A groep (maandag, donderdag) en de B groep 
(dinsdag, vrijdag) gelijkgetrokken. De woensdagen 
worden over de groepen verdeeld (om de week). 

  schema A groep 

ma  di wo do vr 

11-5   14-5  

18-5  20-5 hemelvaart  

25-2   28-5  

 
Schema B groep 

ma  di wo do vr 

 12-5 13-5  15-5 

 19-5   hemelvaart 

 26-5 27-5  29-5 

 
 

2 Indeling van de kinderen • kinderen binnen de jaargroepen zijn verdeeld in twee 
cohorten, A en B, waarbij we kinderen uit 1 gezin zo 
veel als mogelijk in één cohort hebben geplaatst 

3 Noodopvang • noodopvang voor leerlingen van ouders met cruciale 
beroepen blijft bestaan op de dagen dat zij niet naar 
school gaan 

• noodopvang voor kinderen in kwetsbare posities blijft 
bestaan op de dagen dat zij niet naar school gaan. De 
school bepaalt welke kinderen dit betreft. 

• de opvanggroepen worden zo veel mogelijk 
gescheiden gehouden van de andere 
leerlingen/cohort (behalve eventueel in de pauze, 
omdat het planningtechnisch anders niet haalbaar is). 
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• de opvanggroepen worden alleen op de Plaetse 
opgevangen; ouders brengen kinderen daar in de 
ochtend bij de eigen ingang. 

4 Ondersteuning ouders/ 
tutors/ externen 

Ouders: 

• er is geen ondersteuning van ouders mogelijk op 
school (bibliotheek, lezen, overblijven, luizenpluizen, 
et cetera) 

Tutors: 

• er is geen begeleiding door oudere leerlingen. Bouw 
wordt alleen nog thuis begeleid door de ouder. 

Stagiaires 

• in navolging van het besluit van de Pabo’s, komen ook 
de stagiaires vanaf 11 mei op hun vaste dagen naar 
school 

Externe professionals: 

• alleen noodzakelijk (besluit wordt genomen door IB 
en directie) 

• houden de afstandsmaatregelen in acht 

• dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen 

5 Contact ouders Er is geen fysiek contact tussen ouders/ verzorgers en 
collega’s. Eventuele gesprekken worden digitaal gevoerd. 
 
Ouders zijn niet aanwezig in school. 

6 Pauzes Gezien het aantal groepen op onze school, is afzonderlijk 
pauze houden per groep niet te realiseren. Wij zijn wel 
creatief in het gebruik van de pauzeruimtes (buiten) zodat de 
kinderen verder uit elkaar verspreid de pauze kunnen 
doorbrengen. 

• kinderen eten in hun lokaal, fruit en lunch 

• kinderen volgen vaste routes door de school 

• kinderen en leerkracht wassen of sprayen hun handen 
bij binnenkomst na de pauze 

• leerkrachten sprayen de deurklink eigen klas na pauze 

• op de Plaetse wordt in de pauze voor en achter de 
school gespeeld, met elk 1 surveillant 

• plein voor de hoofdingang Plaetse wordt afgezet met 
pilonnen bij buitenspelen  

 

7 Gym • er kan geen gebruik gemaakt worden van de gymzaal 

• de (kleuter)speelzalen kunnen door de kleuters wel 
worden gebruikt (bij mooi weer buiten spelen i.p.v. in 
de speelzaal) 

8 Materialen • gebruikte materialen zoals chromebooks en spellen 
waar mogelijk reinigen na gebruik 

9 Kleuters • kleuters hangen jassen wel aan de kapstok, kapstok 
eind vd dag schoonmaken 

• tas met eten en drinken in de klas bewaren  

• tafels worden regelmatig gepoetst 

• moeilijk schoon te maken materialen uit de klas 
gehaald (kleding, knuffels, ed) 
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• einde van de dag gebruikte materialen gereinigd 

• ruimere kringopstelling  

• speelzaal is wel open, maar bij goed weer is buiten 
spelen beter 

• we vragen ouders rekening te houden met de kleding 
van de kleuters, opdat zij makkelijk zelfstandig naar 
de WC kunnen 

• en rekening te houden met eten/drinken dat de 
kleuters makkelijk zelf kunnen openen/eten 

 
  



 

PROTOCOL GEDEELTELIJKE OPENING SCHOOL/OUDERS  OBS BRANDEVOORT 

 

7 

In en rondom school 
 
Het in gebruik nemen van de school en de speelplaats vraagt extra uitgewerkte kaders en richtlijnen. 
We willen dat de school vooral “de school” blijft. Hiermee bedoelen we dat we de school en de 
speelplaats niet vol willen hebben hangen met linten, tape op de grond en andere alarmerende 
signalen.  
  

In en rondom school 

1 Schoolgebouw • door kleinere groepen te formeren, kunnen we 
gebruik maken van een ruimere opstelling van 
leerlingen 

• ouders komen niet in de school 

2 Schoolplein • ouders begeven zich zo weinig mogelijk op het 
schoolplein, alleen voor het kort brengen en/of halen 
van kinderen, volgens de aangegeven in- en uitgangen 

• wij vragen ouders die wel op het schoolplein kinderen 
moeten ophalen (Plaetse gr 1/2, Hoeves gr 1 t/m 4), 
daarbij elke dag een vaste ophaalplek aan te houden 
en zelf ook de hygiënemaatregelen in acht te nemen 

3 Eigen ingangen en 
looproutes 

• kinderen maken gebruik van eigen (vaste) ingangen 
(zie schema in bijlage); deze worden ook op de deuren 
aangegeven 

• de ingang die in de ochtend is gebruikt = de uitgang 
aan het einde van de dag (behalve voor groep 1 t/m 4 
op de Hoeves, die gaan via schoolplein naar buiten) 

 
Halen/ Brengen:  

• leerlingen worden door maximaal één volwassene 
gehaald/gebracht 

• als ouders kinderen bij verschillende ingangen 
moeten wegbrengen/halen, lopen zij om de school 
heen 

• ouders houden afstand t.o.v. de ingang van de school 

• leerkracht loopt aan het einde van de dag met de 
kinderen (groep 1-4) mee tot aan de uitgang en ziet er 
daar op toe dat alle kinderen zijn opgehaald 

4 Fietsenstalling (Plaetse) • fietsen worden alleen gestald in de daarvoor 
bestemde rekken/plaatsen 

• ook als een fiets niet bij de aangewezen ingang 
gesteld kan worden, moet de eigen ingang gebruikt 
worden 
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Gezondheid 
 
Terwijl het coronavirus ons nog in zijn greep houdt zal het monitoren van gezondheid en het maken 
van heldere afspraken van belang zijn. Samen zijn we verantwoordelijk voor elkaars gezondheid.  
 

Gezondheid 

1 Wegstuurbeleid Wanneer een collega of leerling corona gerelateerde klachten 
vertoont, wordt deze naar huis gestuurd. 

• bij het naar huis sturen van een collega wordt 
gekeken of er een vervanger is en anders wordt de 
groep naar huis gestuurd 

• bij het naar huis sturen van een leerling wordt de 
ouder/ verzorger gebeld; leerling wordt opgehaald, 
maar de ouder komt niet in de school 

2 Thuisblijf regels 
gezondheid leerlingen 

We hanteren de richtlijnen vanuit het RIVM 

• leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven 
thuis 

• leerlingen met klachten worden mogelijk getest door 
de GGD (met toestemming van de ouders) 

• leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen 
worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing 
van de ouders in overleg met de school) 

• leerlingen met gezinsleden die tot een risicogroep 
behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs (beslissing van de ouders in overleg met de 
school) 

 

3 Thuisblijf regels 
gezondheid leerkrachten 

Leerkrachten werken in een cruciaal beroep en zijn 
uitgezonderd van de “normale” regels. Dat wil zeggen dat zij 
niet thuisblijven: 

• bij milde klachten 

• als iemand in hun huishouden alleen 
verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, 
loopneus, keelpijn, lichte hoest en verhoging tot 38 
graden Celsius heeft 

Wel thuisblijven: 

• als leerkracht zelf klachten met koorts heeft 

• als iemand in hun huishouden verkoudheidsklachten 
met koorts en/of benauwdheid heeft 
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Communicatie 
We vinden het van belang om het openen van de scholen te zien als een proces. In dit proces gaan 
we planmatig te werk, maar is het van belang om flexibel te blijven. Er wordt van ons verwacht 
adequaat te reageren op  ontstane situaties/ gebeurtenissen. Hierbij is het van belang om informatie 
in te winnen over ontwikkelingen en belevingen. 
 

communicatie 

1 Evaluatie  Om informatie in te winnen over onze keuzes willen we op de 
volgende manieren feedback verzamelen: 

• na twee weken wordt een (kleine) enquête uitgezet 
onder de ouders, waarin om feedback gevraagd wordt 

• de MR wordt geïnformeerd over de resultaten en 
deze worden gecommuniceerd via ons ouderportaal 

• eventueel wordt een extra vergadering belegd met de 
MR om de aandachtspunten te vertalen naar 
aanpassingen in de kaders 
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Plaetse  
(ingang=uitgang) 

brengtijden haaltijden groepen 

Ingang 1  
Hoofdingang 

   

 8.15-8.20 14.20  
(Woensdag 12.20) 

7c Olger 
8a Ingrid  
7a Annemarie  

 8.20-8.25 14.25 
(Woensdag 12.25)  

4c Gül 
8d Bas  
7b Michelle  
 

 8.25-8.30  14.30 
(Woensdag 12.30)  

3c Sandra 
7d Willeke/Syl 
 

 8.30-8.35 14.35 
(Woensdag 12.35) 

noodopvang 
 

Ingang 2 
Biezenlaan  

   

 8.15-8.20 14.20 
(Woensdag 12.20)  

8c Chantal 
8b Lisanne/Maud  

 8.20-8.25 14.25 
(Woensdag 12.25) 

5c Jasper 
 

 8.25-8.30 14.30 
(Woensdag 12.30) 

6c Rianne/Rinske 

Ingang 3  
Schoolplein  

   

 8.20 – 8.25 14.25 
(Woensdag 12.25)  

1-2 e Geert  

 8.25 - 8.30  14.30 
(Woensdag 12.30)  

1-2 d Myrthe 
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Hoeves      

ingang brengtijd
en 

uitgang haaltijden groepen 

Ingang 1  
Hoofdingang onderbouw 

    

 8.20-8.25 Uitgang 3  
Onderbouw schoolplein 

14.25 
(Woensdag 12.25) 

1-2b 
Herma/Doreen 
3a Zita/Marion 
 

 8.30-8.35 Uitgang 3  
Onderbouw schoolplein 

14.30 
(Woensdag 12.30) 

1-2c Audrey 
1-2a Sandra 
3b Agnes/Inge 

Ingang 2  
Hoofdingang bovenbouw 

    

 8.20-8.25 Uitgang 4 
Bovenbouw schoolplein 

14.25 
(Woensdag 12.25) 

4a Suzanne/Dorita 
 

 8.20-8.25  Halen bij ingang 2  14.25  
(Woensdag 12.25) 

5a Renate  
6a Sebastiaan 

 8.25–8.30 Uitgang 4 
Bovenbouw schoolplein 

14.30 
(Woensdag 12.30) 

4b Joyce/Werner 

 8.25-8.30 Halen bij ingang 2  14.30 
(Woensdag 12.30) 

5b Dick 
6b Noor/Saskia 
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