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Doel
De kaart geeft richtlijnen en praktische beschrijving voor de wijze waarop OBS de Bienekebolders vanaf 8
februari weer volledig open gaat voor alle leerlingen van de school.
De invulling is opgesteld naar aanleiding diverse protocollen en adviezen vanuit de PO-raad en ministerie. Dit
na afstemming met diverse bonden, ouders & onderwijs en belangenverenigingen. Het protocol is gebaseerd
op de richtlijnen van het RIVM. De richtlijnen zijn niet zomaar 1 op 1 over te nemen door scholen. Maatwerk is
nodig, situationeel afhankelijk van de omstandigheden. Verantwoorde en veilige keuzes zijn gewogen en
gemaakt.
Uitgangspunten/Regels
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 februari 2021 wederom volledig naar school.
2. In deze kaart wordt beschreven hoe per leeftijdsgroep recht gedaan wordt aan het afstand houden tussen
leerlingen onderling en personeel om besmettingsrisico’s zoveel mogelijk te vermijden. Dit wordt waar nodig
jaargroep-specifiek toegelicht.
2a. Indien een leerling uit een klas positief besmet is, moet de klas en leerkracht in verplichte quarantaine. Dit
gedurende 5 dagen. De ouders worden gelijk door de directie van de school geïnformeerd. Dit kan gedurende
een lesdag (werkdag) plaatsvinden, waarbij ouders/verzorgers de gelegenheid krijgen hun kind gelijk te komen
halen. Lukt dit niet, dan om 14.30 uur. Komt de melding in het weekend, dan worden ouders geïnformeerd
over het vervolg vanaf maandag. (praktische vervolgstappen over het onderwijs zijn verderop ik deze
kwaliteitskaart te lezen)
3. Tussen personeelsleden en leerling is geen nauw contact. Dit betekent dat men contacten >15 minuten
binnen < 1,5 meter zoveel mogelijk vermijdt. Ze betrachten dit zowel in de klassensituatie als ook daarbuiten.
School voorziet in mondkapjes. Let wel: Dit is niet te allen tijde te betrachten. Denk aan EHBO e.d en realisme
leert ook dat m.n. de jongste kinderen onbewust snel direct contact maken met hun juf of meneer.
4. Tussen personeelsleden onderling wordt 1,5 meter afstand bewaard. Zij zullen geen gezamenlijk gebruik
maken van de openbare ruimtes.
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de school.. Dringend verzoek om rondom het schoolplein een
mondkapje te dragen!!
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. In de klassen zijn ook dispensers aanwezig.
7. Tussenschoolse opvang (en kleine pauze) vindt buiten plaats. De begeleiders blijven ook buiten de school,
dragen een mondkapje en betrachten de richtlijnen. Indien het weer het niet toelaat vindt de pauze in het eigen
leslokaal onder begeleiding van eigen leerkracht plaats.
8. De groep maakt gebruik van de eigen in/uitgang en loopt niet op het leerplein.
9. Na school gaat iedereen direct naar huis.

Praktische uitwerking op OBS de Bienekebolders naar aanleiding van bovenstaande regels:
Algemene aanpak en organisatie
Alle leerlingen gaan vanaf 8 februari voor 100 % naar school: WELKOM aan allemaal!
De jaargroepen blijven in de groep spelen, werken en leren. We werken zoveel mogelijk in vaste
groepjes/tweetalen.Dit alles vanuit advies/richtlijn om (risico op) besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.
Tussen personeelsleden onderling wel en ook tussen leerling en leerkracht wordt 1,5 meter betracht. We
realiseren ons dat dit soms (m.n. bij de jongste leerlingen) niet altijd realistisch is. De hygiëne-maatregelen
blijven voor iedereen gehandhaafd. Hieronder worden ze nogmaals vermeld. Het sluit aan bij dezelfde
“vetgedrukte kopjes” uit de eerdere kwaliteitskaarten bij de heropening van mei en aanvang schooljaar. Deze
worden herhaald e/o nog extra toegelicht al dan niet met aanvullingen:
Op de Bienekebolders: naar binnen gaan en ophalen
Het is niet toegestaan dat ouders/verzorgers hun kind(eren) in school brengen. Ouders blijven achter het hek.
Groep 1-2 Yvonne of Frauke halen de kinderen bij het hek op om 8.40 uur.
Na afloop van schooltijd gelden uiteraard ook dezelfde afspraken.
Opmerking: Indien andere kinderen het prettig/fijn vinden om in de school en/of buiten een mondkapje te
dragen is dat toegestaan. (geen plicht) Dat is bespreekbaar in de groep. Hetzelfde geldt voor de collega’s. In de
hallen/gangen wordt door de leerkrachten een mondkapje gedragen.
We handhaven ook de minimale verkeersbeweging rondom school. Let wel op: nu alle kinderen weer
tegelijkertijd naar de Bienekebolders komen, is de verkeersbeweging weer groter. Daarom het blijvende advies:
Breng (en/of haal) uw kind zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar (van) school en parkeer niet op straat!
Voor zelfstandig naar school gaande leerlingen wordt het anders onoverzichtelijk en dus onveilig.
Gezondheid en hygiëne op school: Aangepaste richtlijnen
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe om de verspreidingsrisico’s verder te beperken. Dat
betekent dat personeel/kinderen thuisblijven bij de volgende covid-gerelateerde klachten:
• Verkoudheid.
• Niezen.
• Hoesten.
• Keelpijn.
• Moeilijk ademen.
• Koorts.
Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen
in je huishouden thuis.
Specifiek “snottebellen”: Bij verkoudheidsklachten ZONDER koorts (<38 graden), benauwdheid of hoest mag het
kind naar school, anders NIET en is het advies eventueel te laten testen. (beslisboom)
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
• Personeelsleden met corona-gerelateerde klachten laten zich z.s.m. testen.
Uiteraard tracht school de vervanging te realiseren conform vervangingsprotocol.
Op de Bienekebolders: Zieke en besmette leerlingen:
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek (in negatief, maar mogelijke scenario’s)
kan onderstaande van toepassing zijn:
De hele groep en de leerkracht is thuis:
• Leerlingen met corona-gerelateerde klachten blijven thuis. -> Indien een leerling positief besmet is, worden
de ouders/verzorgers van de groep onmiddellijk geïnformeerd en moet de groep in verplichte quarantaine van
5 dagen. Indien de besmette leerling op dag 5 negatief wordt getest, komt de groep op dag 6 weer naar school

voor fysiek onderwijs. Indien een groep thuis is, zal de leerkracht die dagen online lessen verzorgen. De
leerkracht neemt via TEAMS contact op met de groep (e/o ouders) en verzorgt online de les/lessen en
afspraken/tijden hieromtrent. Dit is uiteraard wel groepsafhankelijk (en situatiebepalend) en gaat z.s.m. na het
“in quarantaine gaan” in. Hierbij gaan we ervan uit dat de leerkracht van de klas geen klachten heeft/te ziek is
om te werken. Doel is om de instructie en verwerking van het programma te borgen, zeker voor de cruciale
vakken. Indien nodig kan een device van school geleend worden. Specifiek:
➢ Gr 1-2: Zoveel mogelijk conform omgang bij lock-down: leerkracht heeft regelmatig een online
moment en verzorgt lesmateriaal om op te (laten) halen.
➢ Gr 3: Zoveel mogelijk conform omgang met lock-down: Leerkracht heeft dagelijks online momenten en
verzorgt lesmateriaal om op te laten halen. (of indien het mogelijk was: meegegeven met de
leerling/ouders)
➢ Gr 4-8: Leerkracht verzorgt online lessen. Indien mogelijk nemen leerlingen de schoolmaterialen mee
naar huis. Daarnaast is er voor die groepen online les-en verwerkingsmateriaal beschikbaar.
Algemeen: Indien een leerkracht zelf te ziek is om te werken en de groep thuis moet zijn (meest negatieve
scenario) verzorgen de collega’s lespakketten. We gaan ervan uit dat de collega’s hier wel een dag
voorbereidingstijd voor nodig hebben. Instructie/instructiemomenten worden dan in TEAMS gepland en
worden gegeven door een beschikbare collega. Tijden kunnen wisselend op de dag plaatsvinden (dat is evt. na
14.30 uur ook nog mogelijk). De vervangende collega informeert de ouders/verzorgers/leerlingen. We hopen
natuurlijk niet op dit scenario. Het moet wel werkbaar zijn.
Een groepje leerlingen is thuis:
Indien een enkele of kleine groep leerlingen uit een groep afwezig is, kijken we of een combinatie met online
variant mogelijk is. Eventueel door online momenten af te spreken. Wanneer dit niet mogelijk is verzorgen we
een lespakket waar de kinderen mee aan de slag kunnen.
Verder:
• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van
ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
Over bovenstaande drie punten is direct contact met school/leerkracht en wordt maatwerk geleverd.
We gaan ervan uit dat alle ouders/verzorgers zich aan deze richtlijnen houden. Heeft uw kind bijvoorbeeld
“hooikoorts”, geef dit dan bij de leerkracht van uw kind aan. Is/wordt uw kind ziek op school, dan nemen we
gelijk contact op.
Handen wassen, hoesten of niezen: Handhaving van de richtlijnen
Op school worden de richtlijnen zoveel mogelijk gehanteerd en uitgedragen. School draagt zorg voor voldoende
zeep(dispensers)/desinfectiemateriaal/papieren doekjes e.d.
Schoonmaak: Met de schoonmaakdienst worden aangepaste werkafspraken gemaakt, die extra hygiëne
betrachten.
Verzoek aan ouders is ook om ervoor te zorgen dat de leerlingen thuis (net voor aanvang school) de handen te
hebben laten gewassen.
Mondkapjes en beschermende maatregelen
De leerkrachten dragen (bij eigen verplaatsing) in de openbare ruimtes een mondkapje. Dit geldt ook voor
“externen”. Ze mogen er ook voor kiezen een mondkapje en/of spatscherm of handschoenen te gebruiken in
de klas/leslokaal/overige ruimtes. In de klas kunnen ze bijvoorbeeld ook een “grens” aangeven d.m.v. een lint.

Tussenschoolse opvang/overblijven/externen
Er wordt weer gebruik gemaakt van de vaste overblijfouders, die de tussenschoolse opvang verzorgen.
Dezelfde regels als voor het personeel zijn op hen van toepassing. Zij komen niet de school in, maar blijven
buiten. Ook zij houden zich aan de 1,5 meter-richtlijn en dragen een mondkapje.
Dat geldt ook voor zorgverlening door externen op school zelf. (consulenten, ambulant begeleiders e.d.) Dit
is/wordt geminimaliseerd en wordt toegepast na afweging van urgentie. (besluit door directie) Zie verder onder
“aanbod naast regulier onderwijs”.
Kleine pauze, buiten spelen:
De klassen/lesgroepen (het cohort) waaraan les gegeven wordt, pauzeren in die samenstelling. Groep 5-6 en 34 vormen een cohort. Dit wordt begeleid door de leerkracht(en) van school.
Verplaatsingen in school
Kinderen bewegen zich niet buiten de klas. Ze gaan naar binnen en buiten via de eigen in-uitgang.
Aanbod naast regulier onderwijs
Uiteraard werken de leerkrachten volgens eigen planning en normaal rooster. De veiligheid staat bovenaan en
We werken in bubbels, waarbij groep 3-4 en 5-6 tot een bubbel behoren. We zullen geen klassen/groepen(als
cohort) doorbreken. Dit betekent dat er voorlopig geen klassenoverstijgende groepjes bij elkaar werken. De
enige uitzondering hierop is Bjorn in groep 2-3.
Lichamelijke opvoeding mag plaats vinden in de gymzaal van de school en gebeurt alleen met de eigen
lesgroep.
Groepsactiviteiten als schoolreis, vieringen, praktische verkeersproef, schoolkamp of musical vinden vooralsnog
niet plaats. Hierover is/blijft een negatief advies i.v.m. besmettingsgevaar. Kleine vieringen mogen wel in de
klas doorgang vinden.
Er vinden vanuit school geen naschoolse activiteiten plaats.
Toetsing (langere termijn)
De mediotoetsen van cito worden (conform voorschrift) na twee weken fysiek onderwijs afgenomen. Beide
zaken worden meegenomen in het opstellen van het verslag..
Verslagen
19 maart gaan de verslagen mee. Deze zijn beknopter dan normaal. En worden afgestemd zodat we dezelfde
punten hanteren. De gesprekken worden vanaf 22 maart gepland.
Ouders/verzorgers in de school: handhaving eerdere afspraken en contacten
Ouders zijn niet welkom in de school. Er vindt geen fysiek contact tussen ouders/verzorgers en leerkrachten
plaats. Richtlijn is dat oudergesprekken digitaal plaats moeten vinden.
Indien ouders/verzorgers een afspraak moeten hebben met een externe hulpverlener, vindt dit ook zoveel
mogelijk digitaal plaats. Zijn er aanpassingen, dan wordt dit vooraf overlegd en afgestemd met directie, die
daarover een besluit neemt.
Halen/brengen noodopvang BSO: handhaving eerdere afspraken
- Humankind haalt leerlingen van groep1-4 iets voor einde schooltijd op; groep 5-8 mag zelfstandig naar
de BSO

Naschoolse opvang/BSO:
De buitenschoolse opvang wordt niet aangeboden. Alleen noodopvang is mogelijk Voor vragen:
ameladuran@humankind.nl
Naschoolse opvang/BSO (niet door Humankind)
Neem hiervoor desgewenst zelf contact op met uw aanbieder. Zeer waarschijnlijk ook alleen noodopvang
mogelijk.
Eten en drinken/fruit/traktaties: Handhaving eerdere afspraken
Bij een lesdag op school handhaven we de normale afspraken omtrent het meenemen van fruit e/o pauzehap.
Graag zoveel mogelijk fruit in een bakje of verpakt. Hetzelfde geldt voor traktaties: traktaties moeten
coronaproof zijn oftewel voorverpakt. We hebben afgelopen periode gemerkt dat dit niet altijd gehanteerd
wordt. Bij deze dus wel een extra pleidooi om je hieraan te houden. Er schuilt ook hierbij besmettingsgevaar.
Praktische vragen/aandachtspunten/losse items:
• Devices:
Aanstaande maandag moeten de geleende devices weer naar school retour. Inleveren in de klas.
• GGD sneltest (op locatie(s)? )voor personeel: Hier is op dit moment nog weinig concreet duidelijk. Het
gaat lopen. Tot dat moment is/blijft het voorrangsbeleid en testen via school lopen.
Communicatie extern:
• MR: Deze aangepaste kwaliteitskaart is besproken met de medezeggenschapsraad van de school en
wordt gecommuniceerd aan alle ouders.(Moet nog gebeuren)
• Handhaving leerplicht: De gemeente handhaafde en handhaaft komende periode ook op naleving van
de leerplicht.
• Mogelijk komen er op deze kwaliteitskaart nog tussentijdse aanvullingen
• Mochten in de loop van de periode regels (meer) versoepelen, dan bekijken en beslissen we wat
situationeel het beste werkt en worden ouders/verzorgers geïnformeerd.
Overig
Met deze kwaliteitskaart geven we met name praktische richtlijnen en afspraken. We zijn, ondanks het feit dat
er veel te doen is omtrent deze hernieuwde opening, blij de kinderen weer op school te mogen ontvangen. In
deze periode is en blijft voorlopig niets hetzelfde als voorheen. Samen geven we daar handen en voeten aan en
kijken we vooruit!

