
Coronamaatregelen obs Het Driespan              8 februari 2021 
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 afspraken tussen schoolbesturen, 
gemeente en kinderopvangorganisaties in de Hoeksche Waard alsmede de richtlijnen vanuit de RIVM 
en het landelijk ‘Protocol opstarten basisonderwijs’. 
 
De volgende algemene regels zijn van toepassing op onze school:  
1. Alle leerlingen gaan fysiek naar school. De reguliere leerplicht is van kracht.  
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.  
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
5. Na school gaat iedereen direct naar huis (of naar de BSO, wanneer ouders werkzaam zijn in een 
cruciaal beroep. De reguliere BSO blijft gesloten). 
 
- Wij adviseren de leerlingen van de groepen 7 en 8 en de leerkrachten dringend om bij het lopen 
over de gangen een (zelf mee te brengen) mondkapje te dragen. Wanneer zij op hun plaats in de klas 
zitten, kan het mondkapje af. 
 

Schooltijden, aankomst en vertrek  
Wanneer alle ouders gelijktijdig op het plein en in de school worden toegelaten, kan de 1,5 
meterregel niet worden toegepast. Daarom zijn voor het brengen en halen voor de groepen 1 t/m 4 
plaatsen op het plein aangewezen (zie het rooster in de bijlage ‘Plattegrond brengen en halen’). 
De leerkracht ontvangt hier de kinderen ’s ochtends en ’s middags en vanaf deze plaats zullen de 
kinderen ook weer vertrekken. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan ’s ochtends vanaf 08.30 uur 
en ’s middags vanaf 13.15 uur direct naar hun klas. 
 
We houden de reguliere schooltijden aan en hebben de inlooptijden verruimd. Deze zijn:  
- Groep 1 t/m 4 8.30 – 8.45 uur en 13.15- 13.30 uur (op de aangewezen plaats op het plein) 
- Groep 5 t/m 8 8.30 – 8.45 uur en 13.15- 13.30 uur (na aankomst op school direct naar de eigen klas) 
De groepen 6 komen het plein op via het hek bij de bovenbouw  
 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kunnen wanneer zij aankomen bij school direct hun fiets 
wegbrengen en vanaf 8.30 uur direct naar binnen. Zij wachten niet voor het hek! De hekken staan 
open en leerlingen kunnen direct het plein op. Het is niet de bedoeling dat leerlingen vroeger dan 
8.30 uur naar school komen om te spelen op het plein. Met het oog op de veiligheid en een betere 
doorstroom zijn de hekken eerder open en zijn er vanaf 8.30 uur leerkrachten op het plein die 
toezichthouden. Tussen 8.30 en 8.45 uur gaan de leerlingen in de groepen 5 t/m 8 zelfstandig naar 
de klas, zodat we om 8.45 uur met de lessen kunnen beginnen.  
In de middag geldt dat leerkrachten toezichthouden vanaf 13.15 uur. Tussen 13.15 en 13.30 uur 
kunnen de leerlingen zelfstandig naar de klas gaan, zodat we om 13.30 uur met de lessen kunnen 
beginnen. Zij wachten niet voor het hek!  
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 verzamelen vanaf 8.30 uur en vanaf 13.15 uur op het plein bij 
de eigen juf of meester. Zij gaan met elkaar naar binnen.  
Wij verzoeken, wanneer mogelijk, de leerlingen van groep 5 t/m 8 zoveel mogelijk alleen naar school 
te laten gaan, of om het laatste stuk van de route naar school alleen af te leggen.  
 
Dringend advies aan iedereen om: 

- zich te houden aan deze tijden 
- het afscheid kort te houden; is uw kind bij de leerkracht vertrek dan weer 
- met 1 volwassene uw kind(eren) van en naar school te begeleiden 
- ook hierbij een mondkapje te dragen 



Regels gebouw en hygiëne  
Tijdens de komende periode gelden er verscherpte regels en afspraken rondom onze school, 
betreffende de volgende onderwerpen:  
 

- Wij registreren zorgvuldig klassenindelingen, presentie en indien van toepassing subgroepen. 
Om contacten tussen verschillende groepen leerlingen te beperken, geldt:  

o dat leerlingen niet onderling rouleren tussen verschillende groepen/klassen 
o dat het plein verdeeld is in vakken tijdens het buitenspelen om alle groepen apart 

van elkaar te kunnen laten buitenspelen. 
o dat we In de middenbouw (groepen 3 t/m 6) vaste zitplaatsen hebben in de klas en 

zoveel mogelijk in dezelfde groepjes werken wanneer we in de klas zijn 
o dat we in de bovenbouw (groepen 7 en 8) vaste zitplaatsen in de klas hebben en we 

zoveel mogelijk met kleinere groepjes of koppels werken  
- Bij het overblijven lunchen de leerlingen bij de groepsleerkracht in de eigen groep en zullen 

medewerkers van de tussenschoolse opvang toezicht houden op het plein, waar ook een 
verdeling in vakken geldt. Aanmelden via DeTafelVan, zoals u gewend bent. 

- Ouders komen in principe niet meer het schoolgebouw binnen (dus ook niet om een 
vergeten tas o.i.d. af te geven). Oudergesprekken worden telefonisch gevoerd of er wordt 
gebruikt gemaakt van Teams. Als bij grote uitzondering ouders wel door een leerkracht zijn 
uitgenodigd op school, wordt vooraf een gezondheidscheck gedaan en bij het verplaatsen 
door de school wordt een mondkapje gedragen.  

- 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.   

- Voor leerlingen in de groepen 7 en 8 en leerkrachten geldt een dringend advies om een 
mondkapje te dragen wanneer zij zich door onze school bewegen. Het mondkapje kan af 
wanneer zij in de klas of op de werkplek zijn. 

- Er worden in iedere klas afspraken over gemaakt over hygiënemaatregelen, zoals handen 
wassen en toiletgebruik. De leerkrachten zien erop toe dat deze afspraken ook worden 
nageleefd.   

- Het schoonmaakbedrijf maakt extra schoon. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt over 
dagelijks intensieve schoonmaak. Tevens worden aanvullende hygiënemaatregelen in acht 
genomen, zoals het tussentijds schoonmaken van leermiddelen die door meerdere leerlingen 
worden gebruikt.  

- Activiteiten, zoals uitjes van het Hoeksche Waards Landschap, gaan niet door. 
- 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. Voor grotere ‘incidenten’ en het verlenen van eerste hulp bij  

- ongelukken zijn extra beschermingsmiddelen op school aanwezig.  
- Er wordt gezorgd voor zoveel mogelijk ventilatie in het gebouw. 
- Traktaties van thuis zijn voorverpakt en alleen voor leerlingen van de eigen groep. Leerlingen 

gaan niet de klassen rond. 
 

Onderwijsaanbod  
Alle leerlingen volgen fysiek onderwijs op school. Er wordt geen onderwijs op afstand of extra 
huiswerk aangeboden. Het huiswerk bij de reguliere vakken in de bovenbouw gaat door zoals u 
gewend bent.  
Gymlessen vinden zoveel mogelijk buiten plaats Deze worden voorlopig nog niet gegeven in de Kees 
Verkerkhal. De kleuters kunnen wel gebruik maken van ons eigen speellokaal. 
Zwemlessen gaan vooralsnog niet door. 
 



Leerlingen die zelf, of waarvan een gezinslid, behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld 
van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de 
behandelend arts).  

 
Om het risico op verspreiding binnen scholen zo klein mogelijk te houden, zijn de quarantaineregels 
aangescherpt. Hierdoor worden kinderen op school of opvang eerder als 'nauw contact' aangemerkt 
in plaats van 'overig contact'. Dit geldt voor iedereen die langer dan 15 minuten (opgeteld), op 
minder dan 1,5 meter afstand is geweest van een besmet persoon. 
 
Dit betekent, dat wanneer er een leerling of leerkracht besmet is met het coronavirus, veelal de hele 
klas 
thuisblijft (quarantaine). Het betreffende kind of de medewerker uit die groep gaat dan niet naar 
buiten, dus ook niet sporten, of ergens op bezoek. Als dit aan de orde is, ontvangt u nadere 
instructies over de quarantaine. De quarantaine geldt overigens niet voor het hele gezin. 
Huisgenoten mogen naar buiten gaan, zolang degene die in quarantaine is geen klachten heeft. 
 
Als een klas of een deel van een klas thuis moet blijven, spant de school zich in om deze kinderen zo 
snel mogelijk afstandsonderwijs te bieden.  
 
In principe geldt de quarantaine voor 10 dagen. Na 5 dagen kan via de GGD een coronatest gedaan 
worden. Als deze negatief is (geen besmetting) kan het kind weer naar school of de opvang. Zo kan 
de quarantaine-tijd verkort worden. Bij een positieve test (wel besmetting) krijgt u nieuwe instructies 
over quarantaine voor het kind en de huisgenoten. Wilt u geen test laten afnemen bij uw kind? Dan 
kan uw kind na 10 dagen weer naar school of opvang, als hij/zij geen klachten heeft gekregen. 
 

Thuisblijfregels – gezondheid leerlingen 
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 3, gaat de 
leerling naar huis. Hij of zij wordt zo snel mogelijk opgehaald. 

 
Kinderen van 4-12 jaar (primair onderwijs) mogen met klachten passend bij COVID-19 niet naar 
school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Uitgezonderd zijn 
kinderen die: 
- Af en toe hoesten; 
- Bekende chronische luchtwegklachten hebben; 
- Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid.  
Deze kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse- en buitenschoolse opvang, tenzij de 
klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij COVID-19 ontstaan.  
 
In de volgende situaties blijven kinderen ook thuis: 
- Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is  
- Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook 
koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een 
negatieve testuitslag heeft.  
- Kinderen met een huisgenoot met COVID-19.  

 
Zie voor meer informatie 
LCI richtlijnen (rivm.nl) 
 
Twijfelt u of uw kind naar school kan? Neem contact op met de directie.  
 
Let wel: niet iedere afmelding of ziekmelding betekent altijd dat dit corona-gerelateerd is. 

https://lci.rivm.nl/


Wij zullen hier in verband met de privacywetgeving dan ook niet over communiceren. Uiteraard staat 
veiligheid voorop en hebben wij nauw contact met de GGD, RIVM en ons bestuurskantoor om u tijdig 
te informeren wanneer dit nodig is. 


