
 

Voltastraat 15 A, 1521 TL Wormerveer, 075 6283835 of 06 22725278 

Protocol school gedeeltelijk open   : de school gaat voor 50 % open op 11 mei 
Verantwoordelijk                               : directie, medewerkers, ouders en leerlingen; alleen samen                                                           
gaat het lukken!           
Evaluatie                                             : 2 juni 2020 

onderwijs 
- Alle kinderen gaan weer naar school – uitgangspunt is hele dagen, zie daarvoor het 

aangeleverde rooster voor een periode van drie weken.  
- Aanwezige hele groepen zullen verdeeld worden over leegstaande lokalen onder 

begeleiding van leerkrachten die geen groep draaien. 
- Afstandsonderwijs blijft voor alle kinderen de basis zolang de scholen nog niet 

helemaal open mogen, de leerkracht die geen groep draait bedient de groep 
‘thuiswerkers’. 

- Kinderen nemen de eventueel van school geleende devices weer mee naar school, en 
deze zijn opgeladen! Lesgeven gebeurt via Snappet, thuis en ook in de klas! 

- Ook kleuters- maken, net als andere leerlingen, opdrachten op de thuisdag, herhalen 
en bespreken op de volgende schooldag. 

-  
Ouders 

- Ouders komen niet in de school en niet op het plein, leerlingen komen zonder 
begeleiding van ouders naar binnen, de jongsten lopen met de leerkrachten mee naar 
binnen (grens is toegangshek van het schoolplein)  

- wij maken gebruik van twee ingangen voor verschillende groepen. Groep 1 /2 en 3 /4 
komen aan de voorzijde (hoofdingang) binnen. De andere groepen komen binnen aan 
de achterzijde, via de ingang bij de gymzaal.  

- Verkeersbewegingen beperken en letten op 1,5m afstand houden tussen alle 
volwassenen! 

- begintijden maandag t/m vrijdag 8.20 school open; de leerkracht neemt de kinderen 
mee naar binnen;  

- eindtijden ma, di, do en vrijdag 14.30 uur- aansluitend BSO Freekids; woensdag 12.30 
uur; de leerkracht brengt de leerlingen naar het hek. 

- ouders en leerlingen komen zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school, het 
afscheid is kort en er hoeft niet onnodig voor de school of op het plein gewacht te 
worden. Wij geven elkaar de ruimte. 

- na schooltijd gaan de kinderen direct naar huis. 
- indien u met een van de leerkrachten contact zou willen, doet u dit dan alleen  

telefonisch of digitaal. 
 
Medewerkers en leerlingen 

- Medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar, schudden geen handen, wassen 
veelvuldig hun handen, hoesten/niezen in de elleboog en komen niet aan hun gezicht. 

- Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden 
- Leerkrachten en leerlingen met klachten als verkoudheid/keelpijn/koorts/ moeilijk 

ademen, blijven thuis.  
- Kleuters met snotneuzen blijven in deze periode thuis. 



- Hooikoorts geeft u door aan de leerkracht. 
- Als leerkrachten na 24 uur thuisblijven nog ziek zijn, kan een test worden aangevraagd. 

Wij proberen zoveel mogelijk voor vervanging te zorgen.  
- Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in je huishouden thuis!  
- Het normale leven is nog niet terug in de scholen, 1,5 meter afstand blijft voor 

volwassenen zolang als het nodig is.  
- Wanneer er gedurende de dag klachten of ziekteverschijnselen worden geconstateerd, 

wordt u gewaarschuwd en dient u uw kind per direct op te halen. 
 

gezamenlijk lunchen 
- Net als anders lunchen de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht.  
- Onder toeziend oog van een leerkracht speelt een groep buiten.  
- Voor het buitenspelen is een rooster opgesteld, dit betekent dat iedere groep apart van 

andere groepen buiten is.  
- Wij verzoeken u de kinderen broodtrommels/zakjes en pakjes drinken/bekers mee te 

geven die zij zelf kunnen openen. 
- Bekers/bakjes/zakjes of pakjes blijven in de tassen aan de kapstok. Het eten/drinken 

en lunch: is voorzien van naam en gaat niet meer collectief in een krat. 
 

Hygiënemaatregelen 
- De school draagt er zorg voor dat de algemene hygiëne voorschriften van het RIVM 

zoveel mogelijk worden nageleefd. In elke ruimte zorgen we voor: 
1. desinfecterende handgel 
2. zeeppompjes 
3. papieren handdoekjes  
4. oppervlakte sprays. 
- Leerlingen wassen hun handen bij binnenkomst.  
- Voor de kleine, de grote pauze en na het toiletgebruik worden de handen gewassen.  
- Er worden geen handen geschud. 
- Wij hoesten en niezen in de elleboog. 
- Wij zitten niet aan het gezicht. 
- De klaslokalen worden in ruime mate geventileerd. 
- In de klaslokalen geldt een looprichting en zijn er afspraken om de bewegingen te 

beperken. 
- de deuren van de lokalen blijven zoveel mogelijk open staan. 
- Speelgoed en lesmateriaal mag gewoon worden gebruikt en wordt aan het eind van de 

dag schoon gemaakt, evenals de tafel en stoelen. 
- Elke dag worden de leermiddelen, de devices, de toiletten, wasbakken en deurkrukken 

met regelmaat ontsmet. 
- Wij verwachten dat de jongste leerling zelfstandig naar het toilet gaat, de leerkracht 

gaat niet helpen. Wij vragen u om met uw kind het toiletgebruik te bespreken.  
- Kinderen moeten zich realiseren dat het op het toilet schoon en netjes moet blijven. Na 

ieder toiletgebruik moeten de kinderen de handen wassen. 
- Indien een leerling een ongelukje/bloedneus heeft en daarbij hulp nodig heeft, zullen 

wij beschermende maatregelen nemen (mondkapjes, handschoenen, beschermbril).  
 

Traktaties 
- De leerling wordt in de klas toegezongen en mag alleen een voorverpakte traktatie 

uitdelen. Thuis klaargemaakte traktaties laten wij achterwege. 
- In de lerarenkamer ligt een verjaardagskaart waar leerkrachten iets op schrijven, de 

jarige job gaat niet de klassen rond. 



 
 
 
Bewegingsonderwijs 

- bewegingsonderwijs vindt zoveel mogelijk buiten plaats mits het weer het toelaat. Bij 
bewegingsonderwijs binnen, worden er matig / lage intensieve spellen aangeboden. 
Na elke gymles wordt alles schoongemaakt. 

- voor jonge kinderen: graag makkelijke kleding en schoenen aan. Wij verwachten dat zij 
zelf hun schoenen aan en uit kunnen doen en hun broek en jas zelf dicht kunnen 
maken. 
  

BSO en Noodopvang 
- Freekids biedt weer buitenschoolse opvang aan op de Mei. De tijden zijn hetzelfde: ma-

di-do en vrijdag van 14.30 uur – 18.30 uur voor leerlingen die op die dag naar school 
gaan. Bij het ophalen van de leerling kan de ouder een seintje geven bij het raam aan 
de achterzijde van het pand. 

- Freekids blijft noodopvang bieden indien het strikt noodzakelijk is, een andere 
opvangmogelijkheid niet lukt en één van de ouders werkzaam is in de vitale beroepen. 
Uw aanmelding hiervoor blijft verplicht, u kunt zich wenden tot de frontoffice van 
Freekids:  info@freekids.nl. De aanmeldprocedure opgesteld op 1 april j.l. blijft van 
kracht. 

- De vergoeding vanuit de Rijksoverheid gaat door zolang scholen gedeeltelijk zijn  open 
gesteld. Dit betekent dat de Rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderopvang tot het 
maximum uurtarief ook na 11 mei blijft vergoeden aan ouders. Meer info hieromtrent 
volgt nader. 
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