
Coronamaatregelen obs Het Driespan              9 oktober 2020 
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 ‘volledig openen basisonderwijs’:  
 
De volgende algemene regels van toepassing op onze school:  
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.  
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 de BSO. 
 
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.  
Wanneer het echt niet anders kan en ouders zijn wel door een leerkracht uitgenodigd op school, dan 
geldt het advies dat bij het verplaatsen door de school een mondkapje wordt gedragen. (Advies, 
geen verplichting). 

 
Regels voor ouders, onderwijspersoneel en leerlingen na een vakantie in het buitenland 
Bent u recentelijk in een land geweest waar een oranje of rood reisadvies voor is afgegeven? Dan 
geldt voor personen vanaf 12 jaar dat zij 10 dagen in quarantaine zouden moeten gaan. U mag dan 
niet op school of op het schoolplein komen.  

 
Schooltijden en aankomst en vertrek  
Omdat wanneer alle ouders gelijktijdig op het plein en in de school worden toegelaten, de 1,5 
meterregel niet kan worden toegepast, zijn voor het halen en brengen plaatsen op het plein voor de 
groepen 1 t/m 4 plaatsen aangewezen.  
De leerkracht ontvangt hier de kinderen ’s ochtends en ’s middags en vanaf deze plaats zullen de 
kinderen ook weer vertrekken.  
Schooltijden en tijden voor het halen en brengen zijn voor de groepen 1 t/m 8 als vanouds.  
 
De ontvangst- en vertrektijden zijn als volgt:  
- Groep 1 t/m 4 8.35 – 8.45 uur en 13.20- 13.30 uur op de aangewezen plaats op het plein  
- Groep 5 t/m 8 8.35 – 8.45 uur en 13.20- 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  
 
Vriendelijk, doch dringend verzoek aan iedereen om deze tijden zoveel mogelijk aan te houden, het 
afscheid kort te houden en ook bij het halen en brengen van uw kind(eren), 1,5 meter afstand te 
bewaren.  

 
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kunnen wanneer zij aankomen bij school, hun fiets 
wegbrengen en wachten op het schoolplein. Het is niet de bedoeling dat leerlingen vroeger naar 
school komen om te spelen op het plein, maar met het oog op de veiligheid en een betere 
doorstroom zijn de hekken open en zijn er vanaf 8.30 uur leerkrachten op het plein die 
toezichthouden.  
Bij de eerste bel om 8.35 uur gaan de schooldeuren open en kunnen 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. Omdat de leerlingen die tussen 
de middag gebruik maken van de tussenschoolse opvang nog op het plein zijn, moeten de leerlingen 
in de middag wel wachten tot het hek opengaat om 13.15 uur. Vanaf 13.20 uur kunnen de leerlingen 
zelfstandig naar de klas gaan, zodat we om 13.30 uur met de lessen kunnen beginnen.  
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 verzamelen vanaf 8.35 uur en vanaf 13.20 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.  
 

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.   
- Er worden in iedere klas afspraken over toiletgebruik gemaakt.  
- De leerkrachten zien er op toe dat iedereen regelmatig de handen wast met water en zeep.  
- Traktaties van thuis zijn voorverpakt en alleen voor leerlingen van de eigen groep. Leerlingen gaan 
niet de klassen rond.  
- Bepaalde activiteiten, zoals uitjes van het Hoeksche Waards Landschap, 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.  
- Er wordt gezorgd voor zoveel mogelijk ventilatie in het gebouw. 
 
- 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 van 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: alleen bestemd voor gebruik door volwassenen.  
- 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.  



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

Onderwijsaanbod  
Alle leerlingen volgen fysiek onderwijs op school. Er wordt geen onderwijs op afstand of extra 
huiswerk aangeboden behalve de reguliere vakken in de bovenbouw, waar normaal gesproken ook 
huiswerk voor wordt opgegeven.  
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).  

 
Wanneer een leerlingen in quarantaine is, dus wanneer iemand in het gezin koorts heeft en/of 
benauwd is of iemand in het gezin of de leerling zelf is positief getest op COVID-19, worden er binnen 
twee dagen afspraken gemaakt met de leerling/ouders over onderwijs op afstand. Boeken en 
werkboeken en ander benodigde schoolspullen worden mee naar huis gegeven of kunnen worden 
opgehaald. 
Afspraken over thuisonderwijs gelden niet bij reguliere ziekmeldingen. 
 
Gezondheidsklachten  
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Richtlijnen met 

betrekking tot gezondheidsklachten 

De richtlijnen vanuit het RIVM voor kinderen in het basisonderwijs zijn als volgt: 

• Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), 
of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de 
basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.  Dit geldt niet als het kind een 
nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts 
heeft of benauwd is. Dan moet hij of zij thuisblijven. 

• Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid 
of (meer dan incidenteel) hoesten,  dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur 
over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. 
Neem dan contact op met de huisarts. 

• Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis. 
• Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het 

huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak eventueel een afspraak voor een coronatest. 
• Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege 

corona of krijg je een notificatie met de Coronamelder-app , dan gelden voor kinderen tot en 
met 12 jaar de bovenstaande adviezen. Zij mogen wel naar school of de kinderopvang. Voor 
iedereen ouder dan 12 jaar geldt dat ze na terugreis uit een oranje of rood gebied of na 
melding van de coronamelder-app 10 dagen thuis moeten blijven (quarantaine). Voor oranje 
of rode gebieden vanwege corona zie NederlandWereldwijd.   

Bron: www.rivm.nl  

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

 
Personeel  
Wij handelen conform richtlijn RIVM: wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten 
ontwikkelt die gerelateerd kunnen worden aan het coronavirus, gaat het personeelslid naar huis.  

 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
http://www.rivm.nl/


Vervanging van leerkracht(en) 
Zoals voor veel mensen het geval is moeten leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel ook 
thuisblijven bij klachten. Zij kunnen dan niet op school komen.  
Let wel: niet iedere afmelding of ziekmelding betekent altijd dat dit corona-gerelateerd is. 
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. 
  
Bij afwezigheid van een of meerdere leerkrachten werken we volgens het volgende stappenplan: 
 
Stap 1  
Als een leerkracht afwezig is gaan we opzoek naar vervanging voor de betreffende groep. In eerste 
instantie kijken we of dit intern kunnen oplossen. 
Stap 2  
Wanneer er meerdere leerkrachten afwezig zijn, proberen we via externe inval deze vervanging in te 
vullen. Helaas is externe inval erg lastig om te vinden en kunnen we hier niet zomaar vanuit gaan.  
Stap 3  
Wanneer er geen vervanging mogelijk is zullen we, wanneer mogelijk, de betreffende groep 
verdelen. De kinderen krijgen dan een rooster en een werkpakket mee, zodat zij in een andere klas 
hun werk kunnen doen.  
Stap 4  
Mochten we voor de dag/dagen daarna geen oplossing hebben, zal uw zoon of dochter met een 
werkpakket voor maximaal twee dagen thuis moeten werken. Mocht daarna nog steeds een 
probleem zijn met vervanging, dan zal er door middel van een roulatiesysteem andere groepen voor 
de duur van één dag naar huis gestuurd worden. Hiervan wordt u tijdig op de hoogte gesteld. Op Het 
Driespan is een roulatiesysteem voor de groepen 1 en 2, 3 t/m 5 en 6 t/m 8. 
U wordt hier zo snel mogelijk van op de hoogte gesteld. Mocht u geen mogelijkheid hebben om zelf 

opvang voor uw kind te regelen, dan kunt u contact opnemen met school. 

 
Let wel: niet iedere afmelding of ziekmelding betekent altijd dat dit corona-gerelateerd is. 
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. 
 


