
Coronamaatregelen obs Het Driespan 
 
In dit document zijn regels en afspraken vastgelegd met betrekking tot de genomen maatregelen op 
onze school in verband met het coronavirus. 
Bij het opstellen van dit protocol is rekening gehouden met de richtlijnen vanuit het RIVM en het 
kabinet. Tevens zijn er afspraken gemaakt met schoolbesturen, gemeente en 
kinderopvangorganisaties in de Hoeksche Waard. 
 
Indeling groepen en onderwijstijd 
Onze leerlingen zullen vanaf 11 mei voor de helft van de tijd onderwijs op school volgen. De klassen 
zijn verdeeld in een A-groep en een B-groep. Groep A zal in de eerste week op de maandag, 
woensdag en vrijdag naar school komen. Groep B op de dinsdag en donderdag. De week daarna is de 
B-groep op maandag en woensdag op school en de A-groep op dinsdag. Het rooster is in onderstaand 
schema weergegeven. 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Week 20 11-5 A 
 

12-5 B 13-5 A 14-5 B 15-5 A 

Week 21 18-5 B 19-5 A 20-5 B 21-5 vrij 
Hemelvaart 

22-5 vrij 
 

Week 22 25-5 A * 26-5 B 27-5 A 28-5 B 29-5 A 

*was studiedag, wordt lesdag voor groep A 
 
Met het indelen van de groepen is rekening gehouden met broertjes en zusjes. 
Van de leerkracht hebben alle ouders de indeling van de groepen per mail ontvangen. 
 
Schooltijden en aankomst en vertrek 
Zolang de periode van deze maatregelen rondom het coronavirus gelden, werken we op Het 
Driespan volgens een continurooster. De MR heeft hiermee ingestemd. 
Wij doen dit om de toestroom van haal- en brengverkeer te verminderen en omdat medewerkers 
van de overblijf niet op school mogen zijn om met de kinderen te eten. De leerkrachten lunchen 
samen met de leerlingen. 
Omdat ouders niet op het plein en in de school worden toegelaten, zijn voor het halen en brengen 
plaatsen op het plein aangewezen die zullen worden aangegeven met bordjes met hierop de groep. 
De leerkracht ontvangt hier de kinderen ’s ochtends en vanaf deze plaats zullen de kinderen ook 
weer vertrekken. In een andere bijlage vindt u de plattegrond met de aangewezen plaatsen per 
groep voor de groepen 1 t/m 4. De leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 staan zichtbaar op het plein. 
Kinderen kunnen na binnenkomst naar hen toe om daar te verzamelen. 
Schooltijden en tijden voor het halen en brengen zijn voor de groepen 1 t/m 4 anders dan voor de 
groepen 1 t/m 5. 
 
De schooltijden zijn dan als volgt: 
Ontvangst en vertrek 
Groep 1 t/m 4  
8.35 – 8.45 uur op de aangewezen plaats op het plein (zie plattegrond) 
Groep 5 t/m 8  
8.45-8.55 uur op de aangewezen plaats op het plein (zie plattegrond) 
 
Lestijden groep 1 t/m 4 
Maandag, dinsdag, donderdag 8.45-14.45 uur 
Woensdag 8.45- 11.45 uur 



Vrijdag 8.45- 12.15 uur 
 
Lestijden groep 5 t/m 8 
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.55- 14.55 uur 
Woensdag 8.55 – 12.30 uur 
 
Vriendelijk, doch dringend verzoek aan iedereen om deze tijden zoveel mogelijk aan te houden en 
ook bij het halen en brengen van uw kind(eren), 1,5 meter afstand te bewaren. 
 
Buiten spelen / pauze 
Volgens rooster kan er in pauzes worden buitengespeeld waarbij het plein verdeeld is in vakken, 
zodat de groepen niet door elkaar buiten spelen.  
 
Regels gebouw en hygiëne 
Tijdens de komende periode gelden er verscherpte regels en afspraken rondom onze school, 
betreffende de volgende onderwerpen:  

- Per bouw en in gemeenschappelijke ruimten zijn looproutes door de school aangegeven. 

Deze worden aangegeven met stickers. Hierbij geldt: Houd zoveel mogelijk rechts en 

houd 1,5 meter afstand. 

- Groepen bewegen zich niet twee-aan-twee, maar achter elkaar door de school 

- Er worden in iedere klas afspraken over toiletgebruik gemaakt. 

- De leerkrachten zien er op toe dat iedereen regelmatig de handen wast. 

- Leerlingen zitten niet naast elkaar aan de tafels, maar met ruimte ertussen aan een eigen 

tafel. 

- Traktaties van thuis zijn voorverpakt en alleen voor leerlingen die er op dezelfde dag zijn. 

- Activiteiten als boeken ruilen bij de (kleuter)bibliotheek, uitjes van het Hoeksche Waards 

Landschap, verkeerslessen op plein gaan niet door. 

- Voor grotere ‘incidenten’ en het verlenen van eerste hulp bij ongelukken zijn extra 

beschermingsmiddelen op school aanwezig. 

- Onze school heeft kuchschermen aangeschaft. Leerkrachten kunnen deze doorzichtige 

schermen van plexiglas gebruiken om zo bijvoorbeeld leerlingen van dichterbij te kunnen 

begeleiden bij het werken.  

- Bij groepsoverstijgend werk gaan leerlingen niet fysiek naar een andere klas. 

- Schoolzwemmen gaat niet door. 

- Bewegingsonderwijs wordt niet gegeven in de gymzaal. Wij zorgen voor voldoende 

andere momenten waarop leerlingen kunnen bewegen. 

- Het schoonmaakbedrijf maakt extra schoon. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt: 

Schoonmaakwerkzaamheden door het schoonmaakbedrijf 

• Dagelijks intensieve schoonmaak. Het betreft hier de normale 
schoonmaakwerkzaamheden volgens het overeengekomen schoonmaakprogramma. 

• Elke dag met een desinfecterend middel schoonmaken de tafels, de rugleuning en 
armleuning van de stoelen, het bureau en de stoel van de leerkracht, de wastafel en 
de pantry in de klaslokalen, de keukenpantrys, de handdoek-/zeepdispenser, de 
deurklinken, de trapleuningen etc. (de zogenaamde “contactpunten”). 

• Elke dag met een desinfecterend middel schoonmaken van het grote speelgoed en 
speelmaterialen en de computers/laptops. 

• Elke dag de toiletunits goed schoonmaken en desinfecteren. 
 

Aanvullende hygiënemaatregelen 

• Op iedere school en in elk klaslokaal is aanwezig: 



- Desinfecterende handgel. 
- Zeeppompje. 
- Papieren handdoekjes. 
- Oppervlaktespray (één voor de leerkracht voor tijdens de schooltijden). 

• In elke toiletunit is aanwezig: zeeppompje en papieren handdoekjes. 
 

- Tussentijds worden leermiddelen op de dag schoongemaakt die door meerdere 

leerlingen worden gebruikt. 

- Tussentijds worden gemeenschappelijke ruimten gecontroleerd en gereinigd. 

- Verjaardagen vieren alleen voor leerlingen op de dag zelf, niet de klassen rond 

- Ouders, volwassenen niet op plein en in school. 

 

- Per (leeftijds)groep kunnen aanvullende afspraken zijn gemaakt, deze heeft de leerkracht 

dan kenbaar gemaakt 

 
Onderwijsaanbod  
Anders dan u gewend was tijdens de afgelopen periode krijgen de leerlingen geen onderwijs op 
afstand, maar krijgen zij (t)huiswerk van de leerkracht mee. Wij geven thuisopdrachten voor de 
dagen waarop de leerlingen niet op school zijn, maar er vindt geen intensief afstandsonderwijs meer 
plaats. 
Per leerjaar worden afspraken gemaakt over het lesaanbod en het in beeld brengen en krijgen van 

hiaten. 

 
Noodopvang 
Wij hopen dat u uw kind(eren) zoveel mogelijk thuis kunt opvangen op de dagen dat zij niet op 
school kunnen komen. Echter, heeft u een cruciaal beroep en kan de andere ouder, met opgaaf van 
geldige redenen, ook de opvang niet verzorgen? Dan kunt u een beroep doen op de noodopvang. 
Tijdens schooltijd verzorgt de school de noodopvang, na schooltijd de BSO. Aanvraag voor 
noodopvang vanaf 11 mei graag sturen naar Albert Boele via info@obs-driespan.nl 
 
Leerlingen van de noodopvang verzamelen op dezelfde aankomsttijden bij de leerkracht van de 
huidige groep. Zij zijn gedurende de dag bij de eigen leerkracht. 
 
Gezondheidsklachten 
Wanneer kunnen kinderen niet naar school en of de kinderopvang? 

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:   

- Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis: neusverkoudheid, hoesten, 

moeilijk ademen/benauwdheid   

- Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis. Kinderen mogen pas weer 

naar school/kinderopvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben. 

- Kinderen die met klachten op school komen of deze gedurende de dag ontwikkelen 

moeten direct worden opgehaald. 

- Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. 

- Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar school/de 

kinderopvang. 

- Als iemand in het huishouden van de kinderen positief getest is op COVID-19, moeten 

kinderen wachten totdat die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen 

thuisblijven   

mailto:info@obs-driespan.nl


- Twijfelt u of uw kind naar school of opvang kan? Neem contact op met de directie. 

Deze gezondheidsmaatregelen gelden ook voor onze leerkrachten. Wanneer een leerkracht klachten 

heeft en niet op school kan komen zullen wij vervanging proberen te regelen. Wanneer, in het 

uiterste geval, vervanging regelen niet mogelijk is wordt u hierover geïnformeerd. 

 


