
CORONAMAATREGELEN 
PER 23 AUGUSTUS 2021  

 
Deze maatregelen zijn gebaseerd op het protocol van de PO-raad van 18 augustus 2021. 
Hierin is aangegeven dat de maatregelen in principe gelden tot en met 20 september 2021. 
 

 Uitgangspunten 
- De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen; 
- De school is open, tenzij het advies van de GGD is om de school te sluiten; 
- De school is open, tenzij het organisatorisch niet anders kan dan te sluiten i.v.m. personeelstekort door 

ziekte en/of quarantaine en er is geen vervanging beschikbaar; 
- De school bewaakt een goede melding en monitoring van besmettingen (waarbij ook de AVG 

gehanteerd wordt). 
- Als de school om organisatorische reden gesloten is, biedt de school noodopvang aan kinderen met 

ouders met een cruciaal beroep en aan kinderen in kwetsbare posities. Deze kinderen worden (indien 
mogelijk) opgevangen door de BSO; 

- Als de school geen fysiek onderwijs kan bieden, wordt zoveel als mogelijk onderwijs op afstand 
geboden of er wordt een maatwerkoplossing geboden; 

- De school meldt een schoolsluiting altijd bij het schoolbestuur en de onderwijsinspectie. 
 

 Personeelsleden 
- Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19 en bij een quarantaineadvies van de GGD, meld dit bij de 

bedrijfsarts (en directeur) en laat je zo snel mogelijk testen bij de GGD. Bel de uitslag van je test z.s.m. 
door naar de directeur; 

- Doe elke dag de gezondheidscheck voor aanvang van je werkzaamheden; 
- Als een je gedurende de dag klachten passend bij COVID-19 ontwikkelt, meld je dit bij de directeur en ga 

je zo snel mogelijk naar huis; 
- Was regelmatig je handen of gebruik desinfecterende gel;  
- Schud geen handen, nies in de elleboogplooi, zit niet aan je gezicht, gebruik papieren doekjes; 
- Houd anderhalve meter afstand tot andere volwassenen. Tot kinderen hoeft geen afstand gehouden te 

worden; 
- Draag een mondkapje in situaties waarin het onmogelijk is om anderhalve meter afstand te houden tot 

andere volwassenen; 
- Maak oppervlakken en materialen die door meerdere personen gebruikt worden regelmatig schoon met 

water en zeep. Toetsenborden e.d. met speciale spray. De schoonmaakster heeft dagelijks extra 
aandacht voor het reinigen van contactpunten (bv. deurklinken); 

- Ventileer je werkruimte/lokaal. Zet in de pauzes alle ramen open om goed door te luchten; 
- Teamvergaderingen en andere teambijeenkomsten zijn toegestaan als de anderhalve meter afstand 

tussen personeelsleden gewaarborgd kan worden; 
- Personeelsleden die om medische redenen niet fysiek op school kunnen werken, kunnen na overleg met 

de bedrijfsarts en werkgever andere werkzaamheden verrichten. 
 

 Leerlingen 
- Met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn) mag een kind naar 

school komen. Ook met bekende chronische luchtwegklachten (bv. astma, hooikoorts) mag een kind 
naar school komen; 

- Blijf thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Meld dit bij de leerkracht; 
- Laat je zo snel mogelijk testen bij de GGD en meld de uitslag zo snel mogelijk bij de leerkracht; 
- Bij een positieve testuitslag ga je in quarantaine, bij een negatieve testuitslag mag je weer naar school. 

Je blijft thuis in de periode dat je wacht op de testuitslag; 



- Als je niet getest wordt, geldt dat je 24 uur volledig klachtenvrij moet zijn voor je weer naar school mag 
of zeven dagen na de aanvang van de klachten; 

- Blijf thuis bij een quarantaineadvies (bv. bij besmetting van een huisgenoot of nauw contact, bij 
terugkeer uit een risicogebied) van de GGD en meld dit bij de leerkracht; 

- Als een je gedurende de dag klachten passend bij COVID-19 ontwikkelt, meld je dit bij de leerkracht. Die 
neemt contact op met je ouders, zodat je zo snel mogelijk naar huis gaat; 

- Was regelmatig je handen met water en zeep;  
- Schud geen handen, nies in de elleboogplooi, zit niet aan je gezicht, gebruik papieren doekjes; 
- Groepen hoeven niet meer in cohorten te blijven. Leerlingen van verschillende groepen mogen met 

elkaar leren, spelen en vieren; 
- Vervoer van leerlingen naar onderwijsactiviteiten buiten de school kan alleen lopend, fietsend of met 

een professionele vervoerder (taxibedrijf, openbaar vervoer); 
- Leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen; 
- Leerlingen hoeven geen mondkapje te dragen. 
- Leerlingen die om medische redenen geen fysiek onderwijs kunnen volgen, krijgen onderwijs op afstand 

of maatwerk aangeboden door de school. 
 

 Ouders (en bezoekende volwassenen) 
- Ouders mogen op het schoolplein komen (daar is meer ruimte dan op de parkeerplaats) om hun 

kind(eren) te brengen en halen. Ouders houden anderhalve meter afstand tot andere volwassenen en 
houd de wachttijd beperkt door niet te vroeg te komen; 

- Alleen op afspraak kunnen ouders in de school komen (bv. voor een gesprek met de leerkracht); 
- Doe de gezondheidscheck bij binnenkomst van de school en laat je gegevens achter (naam, 

telefoonnummer, tijd binnenkomst en vertrek). Deze gegevens worden 14 dagen door de school 
bewaard voor als er bron- en contactonderzoek door de GGD noodzakelijk is; 

- Desinfecteer de handen bij binnenkomst met desinfecterende gel. Schud geen handen en houd 
anderhalve meter afstand tot andere volwassenen. Een mondkapje dragen mag, maar is niet verplicht; 

- Bijeenkomsten waarbij ouders en leerlingen tegelijk aanwezig zijn (bv. vieringen, inloopweek) gaan niet 
door, omdat we geen ruimtes hebben die groot genoeg zijn om de anderhalve meter afstand tussen 
volwassenen te waarborgen; 

- Met aanmelding en met de beperking van één ouder/verzorger per leerling kan de informatieavond 
wel doorgaan. Om verkeer in het schoolgebouw te beperken wordt dit verdeeld over twee avonden; 

- Test u tot en met vijf dagen na uw bezoek op school positief op COVID-19, meld dit dan bij de GGD en de 
directeur voor het bron- en contactonderzoek. 

 
 
Voor meer informatie zie: https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf  

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf

