
Puttershoek, 28 januari 2022

In dit protocol zijn de regels en afspraken vastgelegd met betrekking tot de maatregelen die we op
onze school genomen hebben in verband met het coronavirus. Dit protocol is opgesteld aan de
hand van de richtlijnen van het RIVM, het landelijk protocol basisonderwijs (versie 29 november
2021).

Ons uitgangspunt is om ons onderwijs, met inachtneming van de huidige maatregelen, zoveel
mogelijk op de normale manier te laten doorgaan. We richten ons op het primaire proces van
lesgeven en zullen per activiteit zorgvuldig in overweging nemen of het kan plaatsvinden, er
aanpassingen nodig zijn of dat de activiteit afgelast moet worden. De veiligheid voor de leerlingen,
personeel en ouders heeft hierbij een doorslaggevende rol.

Aanpassingen vanaf 26 januari 2022:
Nieuwe maatregelen:
● de quarantaineregels voor kinderen tot 18 jaar worden versoepeld;

➢ bij drie of meer positief geteste leerlingen hoeft de groep niet in quarantaine;
➢ kinderen die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft hoeven niet in

quarantaine. Ouders letten goed op de gezondheid van hun kinderen;
● kinderen blijven thuis als:

➢ ze positief getest zijn;
➢ een huisgenoot positief getest is en zijzelf ook klachten hebben (bij milde klachten

blijven ze dus thuis: keelpijn, neusverkoudheid, hoofdpijn, buikpijn…) en laten zich
testen.
➤ Met een negatieve test mogen zij met lichte klachten naar school, Wel adviseren

wij  in die situatie om uw kind online onderwijs te laten volgen, om zo de
continuïteit van het onderwijs te kunnen waarborgen;

➢ ze (milde) klachten hebben:
➤ met een negatieve test mogen ze met klachten naar school;
➤ kinderen die niet testen mogen weer naar school als ze 24 uur klachtenvrij zijn,

met een maximum van 7 dagen thuis bij milde klachten;
● scherp toezien op het naleven van de maatregelen;
● als er over langere termijn meerdere besmettingen in de groep zijn, doet de GGD

uitbraakonderzoek. In dat geval kan de GGD nog wel een quarantaine voor de hele groep
adviseren.

Voor de veiligheid van de kinderen en het personeel én de doorgang van het onderwijs, willen we u
nadrukkelijk vragen om bij een positief geteste huisgenoot uw kind(eren) te testen voordat hij/zij
naar school gaat.

Algemene regels vanaf 29 november:
De volgende algemene regels zijn van toepassing op onze school:

1. Alle leerlingen gaan volledig naar school;
2. De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan de kinderen;
3. Als fysiek onderwijs niet mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is over naar

onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen
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4. Als de school moet sluiten vanwege quarantaine wordt er geen noodopvang geboden aan
leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen van ouders in een cruciaal beroep. Bij een
organisatorische sluiting komen deze leerlingen zoveel als mogelijk naar school;

5. Ouders/verzorgers en externen komen niet in de school, alleen bij hoge uitzondering en
met het strikt toepassen van de registratie, gezondheidscheck, de 1,5 meter afstand en het
dragen van een mondkapje::
➢ voor de tussenschoolse opvang (TSO);
➢ op uitnodiging van directie/leerkracht;
➢ als het in het belang van de kinderen is (ondersteuning/begeleiding door externen);
➢ op de eerste wendag/schooldag van hun kind (nieuwe leerlingen);

6. Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
7. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden en zij dragen

een mondkapje wanneer zij zich verplaatsen door de school en op het schoolplein;
8. Leerlingen vanaf groep 6 worden dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen

wanneer zij zich verplaatsen door de school;
9. Personeel en leerlingen vanaf groep 6 wordt dringend geadviseerd om 2x per week een

zelftest te gebruiken (immuun of niet immuun). Deze worden op school geleverd en testen
worden thuis uitgevoerd. Ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 6 t/m 8 worden
hierover apart geïnformeerd;

10. Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school, wanneer dit niet mogelijk is
worden zij door maximaal één ouder/verzorger naar school gebracht.
➢ ouders/verzorgers houden bij het brengen van hun kind de looproutes aan

(éénrichtings route);
➢ leerlingen gebruiken de aangegeven toegangshekken en ingangen:

11. Er vinden geen groepsdoorbrekende activiteiten plaats in de school, ook bij de TSO worden
de groepen niet gemengd;

12. Er worden geen handen geschud;
13. Het snottebellenbeleid is aangescherpt. Alle kinderen met milde klachten (ook

neusverkoudheid of snottebellen) blijven thuis en laten zich testen bij de GGD.
➢ wordt het kind niet getest dan mag het kind naar school als het 24 uur klachtenvrij

is;
➢ in geval van aanhoudende milde klachten (neusverkoudheid, keelpijn, af en toe

hoesten) mag het kind na 7 dagen nadat de klachten begonnen zijn, weer naar
school;

14. De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het
extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om:
➢ Een goede melding en monitoring van besmettingen;
➢ Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer personeel,

ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden;
➢ Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hieronder leest u de uitwerking/aanpassing van de huidige en toegevoegde maatregelen.

Lestijden en pauzetijden
We hanteren de normale schooltijden en pauzetijden:
10:15 uur - 10:30 uur - groep 3 t/m 5
10:30 uur - 10:45 uur - groep 6 t/m 8

Ingangen voor brengen en halen
We blijven de huidige verdeling van de ingangen hanteren:

● kleuters - ingang eigen lokaal
● groep 3 t/m  6 - hoofdingang
● groep 7 en 8 - nooduitgang
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We hanteren vier verschillende toegangshekken:
● kleuters - toegangshek bij Kivido
● groep 3 en 4 - toegangshek bij de schuur / overdekte fietsenstalling
● groep 5 t/m 8 - toegangshek hoofdingang

Op de toegangshekken zullen we aangeven, voor welke groepen het de in- en uitgang is. Kinderen
die op de fiets naar school komen, lopen met de fiets aan de hand over het schoolplein naar de
fietsenstalling. De kinderen van groep 3 en 4 kunnen hun fiets onder de overdekte fietsenstalling
parkeren. Bij het uitgaan van de school, verlaten de kinderen ook via het aangewezen hek het
schoolplein en kunt u bij die uitgang op uw kind(eren) wachten.

Brengen en halen groep 1 en 2
Ouders/verzorgers houden op het kleuterplein de looproute (weer) aan en mogen, via het hek bij
Kivido, hun kind bij de buitendeur van het klaslokaal afzetten. Hierbij dienen zij 1,5 meter afstand
van andere volwassenen te houden. Aandachtspunt hierbij is dat het een ‘kiss, wave & walk’
route is, waarbij de doorstroom belangrijk is. We willen u vriendelijk doch dringend verzoeken dit
zwaaimoment zo kort mogelijk te houden. Na elke vakantie zal er een inloopmoment voor de
ouders/verzorgers van groep 1 t/m 4 georganiseerd worden, mits de situatie op dat moment het
toelaat.

Tussenschoolse opvang
De kinderen kunnen nog steeds gebruik maken van de TSO. De medewerkers van de TSO
houden zich aan dezelfde voorschriften die voor het personeel gelden. Mocht u vragen hebben
dan kunt u mailen naar: overblijf.deschelp@csgdewaard.nl

Hygiëne
De huidige regels blijven van kracht, maar worden weer aangescherpt. De leerkrachten zorgen
ervoor dat de kinderen vaak hun handen wassen met water en zeep. In ieder geval:

● bij binnenkomst;
● voor het eten;
● na de pauze;
● als je naar het toilet bent geweest;
● als je gehoest of geniest hebt.

Handen worden afgedroogd met papieren doekjes. In de klassen wordt in principe geen gebruik
gemaakt van desinfecterend materiaal. Meubels, deurklinken en schoolmateriaal worden
schoongemaakt met water en zeep. Onder schooltijd worden alle deurklinken in het gebouw extra
schoongemaakt met water en zeep. Het schoonmaakbedrijf maakt extra goed schoon (met name
gericht op de contactoppervlakken zoals deurklinken, tafels e.d. en de toiletten).

Open deuren beleid / ventilatie
In de media is er veel aandacht voor de ventilatie in scholen i.v.m. de verspreiding van de
aerosolen. Onze school heeft geen ventilatiesysteem. Om goed te kunnen ventileren staan de
ramen van de klaslokalen open. Hierdoor kan het echter wel eens fris in het lokaal zijn. Daarnaast
worden de lokalen en andere ruimtes meerdere keren per dag gelucht door ramen en deuren
10-15 minuten per keer tegenover elkaar open te zetten (als er geen personen in de ruimte
aanwezig zijn). Mobiele (zwenk) ventilatoren worden niet gebruikt. Het is aan te raden om uw
kind(eren) een vest of iets dergelijks mee te geven.

Traktatiebeleid
Het huidige traktatiebeleid wordt gecontinueerd. De kinderen mogen trakteren in hun eigen groep
en gaan niet de klassen rond. Wel ontvangen ze een verjaardagskaart met daarop een felicitatie
van alle leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.

Hoofdluiscontrole
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Voorlopig zullen er nog geen hoofdluis controles plaatsvinden. Als uw kind hoofdluis heeft wordt u
dringend verzocht dit bij de leerkracht te melden, zodat de controle voor de hele groep/school
opgestart kan worden.

Bewegingsonderwijs en schoolzwemmen en CTB-plicht.
De lessen bewegingsonderwijs, bewegend leren en schoolzwemmen mogen zowel binnen als
buiten worden voortgezet, ook mogen hiervoor vakleerkrachten worden ingezet.
Een leerkracht (en ouder/verzorger) die kinderen wegbrengt voor schoolzwemmen of begeleidt
met de zwemles is uitgezonderd van de CTB-plicht (Controle Toegangsbewijs) gezien dit om het
verrichten van beroeps- en bedrijfsmatige werkzaamheden gaat.

Activiteiten en vieringen
We richten ons op het primaire proces van lesgeven en activiteiten buiten de school worden zoveel
mogelijk beperkt. Bij vieringen zoals Sinterklaas en Kerst zijn geen externen aanwezig.

Muziekonderwijs
Muziekonderwijs is toegestaan, tijdens het zingen in de klas staan de ramen en deuren open voor
ventilatie.

Thuisblijf Regels leerlingen
De school past de RIVM adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.

Uw kind blijft thuis als:
● hij/zij milde klachten heeft (ook neusverkoudheid of snottebellen)
● hij/zij klachten heeft die passen bij corona;
● hij/zij getest is en wacht op de uitslag;
● hij/zij positief getest is op corona. Hij/zij moet ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken.

Uw kind mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten
meer heeft.

● een huisgenoot van het kind corona heeft;
● hij/zij nauw contact heeft gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen

1,5 meter) en nog niet immuun is;
● hij/zij koorts (38 graden of hoger) of benauwdheidsklachten heeft of (meer dan incidenteel)

hoest. Hij/zij blijft thuis tot de klachten minimaal 24 uur over zijn;
● hij/zij terugkomt uit een zeer hoog risicogebied (10 dagen of 5 dagen met een negatieve

testuitslag).

Leerlingen op de basisschool met bekende hooikoortsklachten mogen naar school RIVM
Langdurig-neusverkouden-kinderen. Bij twijfel blijft de leerling thuis.

Als u twijfelt of uw kind naar school kan, neem dan contact op met de directie.

Als uw kind of een huisgenoot positief getest is op corona, zal de directeur contact met u opnemen
en bespreken wanneer uw kind weer naar school kan gaan. Bij twijfel wordt de GGD om advies
gevraagd.

Wegstuur beleid
Als een leerling gedurende de dag corona-gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar
huis. De leerling moet direct opgehaald worden. Ook bij twijfel zullen we de leerling op laten halen.
Wij gaan ervan uit dat u er zelf voor zorgt dat de contactgegevens die wij van u hebben (nog
steeds) actueel zijn en dat u goed bereikbaar bent voor ons. Als dit niet het geval is, kunt u het
aanpassen via het ouderportaal.

Quarantaine
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Ouders/verzorgers, leerlingen, leraren en onderwijspersoneel voor wie een quarantaine-advies of
quarantaineplicht geldt na een verblijf in het buitenland, mogen niet op of rondom school komen
(zie website Rijksoverheid).

Quarantaine groep
Als één persoon in de groep/klas besmet is hoeven de kinderen in de groep niet in quarantaine en
hebben ze geen standaard testadvies. Wel is het advies te testen bij klachten, ook bij alleen milde
klachten (verkoudheid of keelpijn). Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep (3 of
meer besmettingen binnen een periode van 7 dagen) kan de GGD nog wel aanvullende adviezen
geven, waaronder indien nodig een quarantaine- en testadvies voor de hele groep of klas.

Onderwijsaanbod - Les op afstand
Kinderen die in quarantaine zitten, krijgen in overleg met de leerkrachten werk en de benodigde
schoolspullen, waaronder het chromebook (vanaf groep 3) mee voor thuis. De leerkracht neemt zo
snel mogelijk (uiterlijk na één dag) contact met de ouders op om hier afspraken over te maken. De
kinderen volgen de instructies van de kernvakken (rekenen, taal, spelling) via de hangout. Hierbij
gelden de spelregels voor hybride onderwijs (zie bijlage). Afspraken over thuisonderwijs gelden
niet bij reguliere ziekmeldingen of bij leerlingen die thuis worden gehouden. Leerlingen die
thuis gehouden worden, moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar.

Vrijstelling fysiek onderwijs
Leerlingen die behoren tot een risicogroep of leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep
behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek, ‘normaal’ onderwijs op school. Dit is een beslissing
van de ouder(s)/verzorger(s) in overleg met school. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, kunt
u contact opnemen met de directeur Helma Heesterman h.heesterman@csgdewaard.nl

Melden corona test
Wanneer uw kind of een huisgenoot corona gerelateerde klachten heeft en zich laat testen, willen
we u vragen om ons hiervan op de hoogte te stellen en de uitslag door te geven. Ouders stellen de
school op de hoogte bij een positieve testuitslag binnen het gezin. Op deze manier kunnen wij
tijdig anticiperen en maatregelen nemen als dat nodig is.

Thuisblijf beleid personeel
Het personeel blijft thuis als:

● hij/zij corona gerelateerde verkoudheidsklachten heeft;
● hij/zij in afwachting is van de testuitslag;
● hij/zij positief getest is op Covid 19;
● iemand in het gezin positief getest is op Covid 19;
● nauw contact gehad heeft met iemand die positief getest is op Covid 19.

Als een personeelslid een positieve testuitslag heeft, gaan we direct in overleg met de GGD. Zij
adviseren op maat. Wij volgen het advies van de GGD op en informeren u daarover.

Afwezigheid leerkracht(en)
Bij afwezigheid van een leerkracht werken wij volgens het volgende stappenplan:

1. Wij op zoek naar vervanging (extern en intern) voor de betreffende groep;
2. Als er geen vervanging is gaan we op zoek naar iemand die toezicht kan houden, zodat de

leerkracht (als dat mogelijk is) vanuit huis online instructie kan geven;
3. Als we geen vervanging of toezicht kunnen vinden, blijven de kinderen thuis gaan we over

op thuisonderwijs. We bieden alleen noodopvang aan leerlingen in een kwetsbare positie
en leerlingen van ouders in een cruciaal beroep.

4. Als een groep in quarantaine is of de school gesloten wordt vanwege quarantaine bieden
we geen noodopvang (zie protocol).
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We willen u vragen om vast na te denken over mogelijke oplossingen voor als uw kind(eren) niet
naar school kunnen. Noodopvang kan in bovenstaande situaties alleen beperkt gegeven worden,
omdat wij dan met een personeelstekort te kampen hebben.

We hopen uiteraard dat dit alles niet nodig zal zijn, maar voor ons allemaal is het belangrijk om
vooruit te blijven denken.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u met ondergetekende of met de leerkracht contact
opnemen.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Helma Heesterman
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