
Plan van Aanpak, heropening scholen 8 februari a.s. 

Bij dit plan is het uitgangspunt dat alle leerlingen 100% van de tijd fysiek naar school gaan. Wij volgen 

hiermee de richtlijnen van het RIVM. 

 

Algemene afspraken: 

• Schooltijden 8:30-14.00 uur. 

• Inloop/ophaaltijd tijd is veranderd, zie blz. 2!  Dit i.v.m. de veiligheid van kinderen, ouders en 

leerkrachten. 

• We starten zo snel mogelijk weer met RT en Flex groepen. 

• De ramen gaan open voor ventilatie. Ook luchten we de lokalen tussendoor. Het kan 

hierdoor erg koud worden! Het is verstandig om een vest/trui mee te geven aan uw kind. 

• Na schooltijd gaat iedereen naar huis, ouders en kinderen mogen niet op het plein blijven. 

 

Algemeen Ouders 

• Ouders mogen niet de school in, ook niet om van het ene plein naar het andere plein te gaan. 

• Ouders houden onderling ook 1,5 meter afstand van elkaar. 

• U brengt uw kind en moet daarna direct naar huis gaan. Er wordt geadviseerd een 

mondkapje te dragen.  

• Berichtjes voor de leerkrachten kunt u doorgeven via Social Schools of telefonisch. In elk 

geval NIET ’s morgens.  

 

Uitzonderingen ouders en bezoekers (zoals technici) 

• In uitzonderlijke situaties nodigen wij ouders uit op school, bijvoorbeeld voor een gesprek. 

• Er is desinfectiegel aanwezig. 

• Er zijn wegwerp mondkapjes aanwezig. 

 

Leerkrachten 

• Een aantal leerkrachten werken met een spatscherm. 

• Leerkrachten houden zoveel mogelijk afstand van leerlingen, met name in de midden -en 

bovenbouw. Dit zullen zij ook aan leerlingen vragen. 

• Er zijn afspraken over hoeveel mensen de ruimte mogen betreden. Dat hangt op de deur van 

de desbetreffende ruimte. Voorkeur is maximaal 2 volwassen in een ruimte. 

• Leerkrachten eten niet gezamenlijk in de koffiekamer. 

• Leerkrachten die het prettig vinden dragen een mondkapje. 

• Leerkrachten zijn uiterlijk tot 14:30 uur op school aanwezig (uitgezonderd oudergesprekken). 

  



 

Leerlingen 

• De leerlingen wassen hun handen als ze ’s morgens binnen komen. 

• De leerlingen wassen hun handen na het buiten spelen en voor -en na het eten/drinken. 

• Leerlingen wassen hun handen tussendoor indien noodzakelijk, bijv. na het knutselen. 

 

Jarige leerlingen 

• De jarige mag trakteren in de eigen groep. 

• De jarige mag niet langs andere groepen. 

• Een traktatie mag, mits voorverpakt, klein en het liefst gezond. De leerkracht krijgt dezelfde 

traktatie als de kinderen. 

 

Buiten spelen 

• We spelen met maximaal twee groepen (vaste koppels) buiten. 

 

Gymles  

• De groepen wisselen in de gymzaal zodat er geen contact is in de kleedkamer. 

• Wanneer een groep als eerste gym heeft ’s morgens is het handig om alvast in sportkleding 

naar school te komen. 

• Er wordt NIET gedoucht. 

 

Ziekte van leerkrachten en leerlingen 

• Indien de leerkracht ziek is, blijft de betreffende groep thuis. 

• De groepen worden niet verdeeld. 

• Bij een positieve test van een leerling moet de hele groep en de leerkracht thuisblijven voor 

tenminste 5 dagen.   

  



 

Schooltijden : 

• De hekken/deuren gaan open om 8:15 uur, de eindtijd is 14.00 uur. 

• Bij regen worden de kinderen van groep 1 t/m 3 zelf door de ouders naar de deur gebracht, 

de leerlingen gaan zelfstandig naar binnen. 

 

Voorspeelplaats, Westeinde kant 

  Brengen :      Halen ma, di, do, vrij         woensdag 

Groep 1-2 Hek open om 8:15, 
8:25 naar binnen 

Leerlingen lopen het 
hele rondje, gaan naar 
de leerkracht toe 

14.00 - 14:10 12:30 – 12:40 

Groep 3 Hek open om 8:15, 
om 8:30 beginnen 

Leerlingen lopen het 
hele rondje, kinderen 
gaan direct naar binnen 

14:00 - 14:10 12:30 – 12:40 

 

 

Achterspeelplaats, Kortenbos kant 

Brengen :      Halen ma, di, do, vrij         woensdag 

Groep 4-5 Hek open om 8:15, 
8:30 beginnen 

Leerlingen gaan zelf 
naar binnen via de 
stenen trap 

14:00 - 14:10 12:30 – 12:40 

Groep 6 en 
7A 

Hek open om 8:15, 
8:30 beginnen 

Leerlingen gaan langs 
de meisjeskleedkamer 
naar binnen en via de 
houten trap naar boven 

14:00 - 14:10 12:30 – 12:40 

Groep 7/8 
en 8A 

Hek open om 8:15, 
8:30 beginnen 

Leerlingen gaan zelf 
naar binnen via de 
stenen trap 

14:00 - 14:10 12:30 – 12:40 

  



Bijlage 1   Buitenspeelrooster 

 

De peuters spelen in een open tijd op het voorplein of bij 2Aan2. 

Zorg dat je voor je eindtijd naar binnen gaat zodat er geen contact is met de volgende groepen. 

Tijd Voor Achter 

9.00  1A en 1B  

9.20 1A en 1B  

9.40  5A en 5B 

10.00 3A en 3B 7A en 8B 

10.20 4A en 4B 6A en 6B 

10.40  7B/8B 

11.00 2A en 2B  

11.20 2A en 2B  

11.40  5A en 5B 

12.00 1A en 1B 7A en 8A 

12.20 1A en 1B 6A en 6B 

12.40 3A en 3B 7B/8B 

13.00 4A en 4B  

13.20 2A en 2B  

13.40 2A en 2B  

 

  



Bijlage 2 Hygiëneprotocol 

• Persoonlijke Chromebooks en Snappets worden door de leerlingen zelf schoongemaakt met 

speciale doekjes (op school aanwezig).  

• Door het continurooster eet de lkr. in het lokaal, i.p.v. in de koffiekamer. 

• Handschoenen dragen tijdens medische handelingen bv pleisters plakken. 

• Geen handen schudden, niezen en hoesten in elleboog, niet aan je gezicht zitten. 

• Handenwassen: bij binnenkomst, voor het eten, na het buitenspelen en na het spelen met 

materiaal. 

• Volwassenen op 1,5 meter afstand van elkaar en van kinderen blijven. Het laatste daar waar 

mogelijk. Kinderen onderling niet. 

• 2 Groepen kunnen buitenspelen, maar niet door elkaar, dus naast elkaar. Dan kunnen er 2 

leerkrachten tegelijk buiten zijn, voor eventuele calamiteiten.  

• Bij twijfel over gezondheid kinderen, die naar huis sturen. Kinderen die een vieze broek 

hebben, maar zichzelf niet kunnen omkleden, moeten opgehaald worden door ouders. 

• De wc’s en alle trapleuningen worden een keer extra schoon gemaakt op de dag. 

• Leerkrachten maken elke dag na school elk tafelblad, rugleuning en zitting van de stoelen 

schoon. Speelmateriaal wordt niet schoongemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


