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Eben-Haëzerschool  
Vertrouwen, in kinderen en hun talenten 

 

 

Protocol geleidelijk terug naar school na Coronavirus, tot juni 2020. 
 
Doel  
Dit protocol heeft in eerste instantie het doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij de school kunnen 
heropenen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk) zo goed als mogelijk vorm en 
inhoud kunnen geven. 
Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel als mogelijk beperken. We streven naar een 
school als ‘veilige zone’ voor leerlingen en medewerkers. 
 
Hoeveel dagen/uren naar school?   
We werken 4 dagen per week met een continurooster. De schooltijden zijn 8.30 – 14.00 uur, zie kopje schooltijden. Alle 
groepen worden opgesplitst in een A en B groep. De leerlingen uit de A-groep komen op maandag en woensdag naar 
school, de B-groep op dinsdag en donderdag. De dagen dat de kinderen niet op school zijn, wordt er thuis gewerkt aan 
een huiswerkpakket, zie kopje huiswerk. Op vrijdag zijn alle leerlingen vrij. Welke leerlingen er in de A of B groep zitten 
is  ingedeeld. Het is belangrijk om aan deze indeling te houden, er mag niet onderling geruild worden. De collega’s die 
normaal op vrijdag werken kunnen ingezet worden voor eventuele invalwerkzaamheden, dit zal in overleg gebeuren.  
Woensdag 20 mei staat ingepland als een studiedag, dat blijft staan. De leerlingen zijn die dag vrij. 
 
Huiswerk   
Op de eerste dag na de vakantie nemen de kinderen hun boeken en spullen weer mee naar school. 
Op de dagen dat de kinderen thuis werken wordt verwacht dat ze werken uit een door de leerkrachten opgesteld 
huiswerkpakket. De focus ligt in eerste instantie op zelfredzaamheid van de leerlingen, in tegenstelling tot het eerdere 
thuisonderwijs. De leerkrachten houden de focus op het fysieke lesgeven in de klas. Eventueel kan een tijdje van de 
schooltijd ingepland worden voor uitleg van het huiswerkpakket. Leerkrachten maken zelf een afweging wat er door de 
leerlingen aan huiswerk gedaan kan worden. Hier kan Snappet ook bij ingezet worden, of Ambrasoft.  
 
Schooltijden  
De schooltijden zijn iedere schooldag van 8.30 – 14.00 uur. Ook voor de kleuters. De kinderen blijven allemaal overeten 
op school, in hun eigen klas, op hun eigen plek. De indeling van de schooltijden ziet er als volgt uit: 
 

Groep 3, 5a, 7 en 8a Groep  4, 5b, 6 en 8b 

8.30 – 10.00 uur   Les 8.30 – 10.20 uur Les  

10.00 - 10.15 Pauze 10.20 – 10.35 uur  Pauze 

10.15 – 12.00 uur  
12:00 uur: eindigen voor de morgen en beginnen 
voor het eten. 

Les 
 

10.35 – 12.00 uur 
12:00 uur: eindigen voor de morgen en beginnen voor het 
eten. 

Les 

12.00 – 12.15 uur  Pauze 12.00 - 12.15 uur Lunch 

12.20 – 12.35 uur  Lunch  12.20 - 12.35 uur  Pauze 

12.35 – 14.00 uur  
12.35 uur: eindigen voor het eten (lezen en 
danken) en beginnen voor de middag. 

Les 12.35 – 14.00  
12.35 uur: eindigen voor het eten (lezen en danken) en 
beginnen voor de middag. 

Les 

 
Pauzetijd kleuterpauze: 10.15 uur. De kleutergroepen eten tussen 12.00 en 12.30 uur. 
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Pauze en pleinwacht  
Tijdens de pauze speelt groep 3, 4 en 5 op het plein bij de schuurkant. De groepen 6 t/m 8 spelen op het plein bij de 
tafeltennistafel. Groep 7 en 8 voetballen nog niet. 
 
De ochtend pauze loopt er pleinwacht (zie aangepast rooster op het MB), tijdens de lunchpauze gaan de leerkrachten 
met hun kinderen mee naar buiten. Let er op dat je een zichtbaar hesje draagt tijdens de pleinwacht. Bij het uit gaan van 
de school lopen de leerkrachten pleinwacht die `s morgens ingedeeld zijn.  
Wanneer personeelsleden tijdens de pauze met elkaar koffie willen drinken, moeten er tenminste twee stoelen tussen 
iedere persoon zitten.  
 
Ingang / uitgang 
We gebruiken alle reguliere deuren. Kinderen die binnen zijn, mogen niet zomaar naar buiten of bij het uitgaan mogen 
kinderen niet meer naar binnen. Zo zorgen we ervoor dat kinderen niet tegen elkaar inlopen.  
De deuren bij de kleuters gaan 10 minuten voor schooltijd open. Voor groep 3 tot en met 8 gaan de deuren ook tien 
minuten voor de tijd open. Ze zijn vanaf dat moment ook pas welkom op school. Ze mogen gelijk door naar binnen. Voor 
die tijd zijn er geen kinderen op het schoolplein, na schooltijd gaan ze gelijk weer naar huis.  
 
Ouders en externen in de school 
We willen ouders vragen bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren. Kleuters worden 
gebracht tot aan het hek, ze kunnen zelfstandig naar hun lokaal gaan. Mocht dat niet lukken dan staan collega’s bij de 
ingang.  Op dit moment is het niet mogelijk om ouders en externen in de school te ontvangen. Wilt u toch iemand 
spreken, dan heeft het onze voorkeur om te bellen of te mailen. 
 
 
Jassen en tassen  
Jassen en tassen worden op de stoel naast de leerling opgehangen zodat er geen opstoppingen mogelijk zijn bij de 
kapstokken in de gangen.  
Voor de kleuters maken we een uitzondering om praktische redenen: zij hangen hun jas en tas gewoon aan de kapstok. 
 
Eten en drinken en vieren verjaardag 
Tijdens de ochtend pauze en de lunch kunnen de kinderen in de klas hun eten en drinken nuttigen. Daarna of daarvoor 
kunnen ze naar buiten. Er wordt geen eten en drinken meegenomen naar buiten. Kinderen gebruiken alleen eigen 
meegebrachte etenswaren. Wanneer een leerkracht extra hulp kan gebruiken bij de lunch met de kinderen dan wordt 
dit overlegd met de leidinggevende.  
We vieren de de verjaardagen van de kinderen die in de afgelopen tijd en de komende tijd jarig zijn (geweest) op een 
aangepaste manier: we zingen de jarige leerling toe. Namens alle meesters en juffen krijgen ze een kaart. De kleuters 
krijgen een mooie hoed. Er wordt niet getrakteerd. 
 
Zingen 
Bij het zingen in de groep staat de leerkracht op anderhalve meter afstand van de leerlingen. 
 
Onderwijsinhoud  
Het uitgangspunt moet de pedagogische aanpak zijn. Leerlingen gaan dan wel naar school, maar de situatie  is niet zoals 
deze was. Dit zal vragen oproepen en wellicht ook tot onzekerheid bij leerlingen leiden. De pedagogische prioriteit is 
groot. De leerlingen en leraren moeten het openen van de school als positief kunnen ervaren.  De leraar moet 
zorgdragen dat dit ook gebeurt. Alle maatregelen die worden getroffen, moeten worden uitgelegd  en voorgedaan. 
Leerlingen moeten ook de ruimte krijgen om hun verhaal te doen over de periode dat de school dicht was. Er is ruimte 
om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt. We willen dit vormgeven door te werken uit een speciaal ontwikkeld 
boekje over het Coronavirus door Driestar-Educatief.  
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Aanbod vakinhoud  
Tijdens de dagdelen op school wordt er aandacht besteed aan de hoofdvakken, aangevuld met andere vakken. De 
invulling hiervan wordt gekozen door de leerkracht. Door middel van korte toetsen wordt gekeken wat de kinderen in 
de achterliggende periode hebben geleerd. Daarna wordt er door de leerkracht een plan gemaakt voor de laatste weken 
van het schooljaar om een goede overgang te maken naar de volgende groep. 
 
 
Gezondheid en hygiëne maatregelen op school   
Fysiek contact, zoals het schudden van handen wordt door iedereen in het schoolgebouw gemeden. Medewerkers 
hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en dienen onderling de 1,5 meter afstand  te houden.   
Kinderen moeten in de klas ook op gepaste afstand van elkaar zitten. Voor de komende weken wordt er een aparte 
plattegrond opgesteld zodat de kinderen iedere dag op dezelfde plek zitten met hun eigen tafel. In de klas is het 
belangrijk om bepaalde looproutes te gebruiken. Leerkrachten organiseren dit zelf en delen dit met de leerlingen.  
 
Medische handelingen 
Lichte medische handelingen kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd, tenzij het een handeling betreft waar 
meerdere volwassenen bij betrokken zijn. Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg moet worden 
uitgevoerd waarbij meerdere volwassenen betrokken zijn, moeten personeelsleden persoonlijke beschermingsmiddelen 
dragen. Deze middelen zijn op school aanwezig.  
 
Zieke collega’s  
Leraren kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. Zelfs met milde symptomen zoals 
een verkoudheid moeten leraren thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Wanneer er een leerkracht ziek is dan 
wordt er geprobeerd een invalleerkracht te vinden. Mocht dat niet lukken dan wordt er door de leerlingen 
thuisgewerkt. Kinderen en leerkrachten blijven thuis als hun temperatuur 38 graden of hoger is. Leerkrachten kunnen 
getest worden bij klachten. Dit gaat via de leidinggevende, de bedrijfsarts en de GGD. 

 
Bij hooikoorts en chronische verkoudheid mag er gewoon gewerkt worden. Ieder kent zijn eigen gezondheid/klachten 
het best. Is het niet anders dan andere keren dan hoort dit gewoon bij de jouw bekende klachten en mag je werken. Is 
het anders, dan overleggen met de leidinggevende. En kan er overlegd worden met de bedrijfsarts.  Dus geen onnodige 
ongerustheid bij bekende klachten. Voor hooikoorts geldt dat iemand vooral moet niezen en er bijna geen 
hoestklachten zijn. Bij Covid-19 is dit andersom.  
 
Zieke leerlingen  

Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met milde 

symptomen zoals een verkoudheid moeten ze thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of 

meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden 

binnen te blijven tot iedereen in huis vrij is van milde klachten. Signaleer je dat een ouder of leerling op school 

een van bovenstaande klachten heeft dan treedt de leraar in overleg met een leidinggevende. Indien nodig 

worden ouders verzocht het kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen. 

 
Bij een kind geldt dat ouders vaak de klachten van hooikoorts en chronische verkoudheid wel herkennen. Is dit het geval 
dan kunnen kinderen gewoon naar school. Bij andere klachten of koorts, niet naar school. Eventueel overleggen met de 
GGD of huisarts. Kinderen worden niet getest.  
 
 
Handen wassen, hoesten of niezen    
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. Het goed wassen 
van de handen duurt ongeveer 45-60 seconden.  
De leraren en leerlingen wassen regelmatig hun handen. Leerlingen krijgen uitleg over de hygiënemaatregelen die we 
op school hanteren. De leerlingen drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes. 
Medewerkers en leerlingen moeten hun handen desinfecteren bij aankomst op school; bij ieder lokaal zijn middelen 
hiervoor beschikbaar.  
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Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten of niezen. De kleuters 
doen dit ook na het buiten spelen. In de school mogen er alleen papieren zakdoekjes worden gebruikt.  
In de klas worden de maatregelen van handen wassen en in de elleboog hoesten en niezen besproken.  
 
Schoonmaak  
Omdat virussen op oppervlakten kunnen overleven, willen we de oppervlakten die met de handen in contact zijn 
regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, handgrepen, leuningen, 
deurklinken, toiletbrillen. In de klassen is hiervoor een desinfecterend middel beschikbaar.  
Toiletten worden minimaal twee keer per dag schoongemaakt. Vuilnisbakken worden dagelijks geleegd. 
We laten de leerlingen, na toiletgebruik, zelf de toiletbril reinigen met een desinfecterend doekje. Die gaat na gebruik in 
de vuilnisbak. De kinderen wassen daarna hun handen. 
 
RT en ondersteuning 
Er worden in principe geen leerlingen uit de groep gehaald. We maken een uitzondering voor de leerlingen met een 
eigen leerlijn.  
Omdat we niet meer volwassenen in de school willen hebben dan nodig is,  zullen de onderwijsondersteuners in deze 
periode nog thuis blijven of thuis werken. Zij kunnen met de leerkrachten contact opnemen of zij eventueel thuiswerk 
voor hen hebben.  
De onderwijsassistenten en stagiaires zorgen voor de eventuele opvang van de leerlingen van de leerkrachten die 
moeten werken. Is dat niet nodig dan worden er andere werkzaamheden ingepland, zoveel mogelijk volgens het 
rooster.  
 
Groepsactiviteiten 
Alle geplande groepsactiviteiten zoals vieringen, schoolreisjes en andere excursies gaan in principe niet door. We 
wachten eventuele versoepelingen van het huidige Corona-beleid af om te kijken of er alternatieve, afsluitende 
activiteiten voor groep 8 gehouden kunnen worden en de vormgeving van de afscheidsavond.  
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Uitleg aangeschafte materialen 
Hygiëne maatregelen: 
 

- Desinfecterende materialen voor de kinderen.  
In ieder lokaal komen busjes te staan met materialen voor de kinderen. Bij binnenkomst en bij het naar buiten 
gaan moeten de kinderen dit gebruiken. Doe de kinderen goed voor hoe het gebruikt moet worden, hetzelfde 
als bij ‘normaal’ handen wassen: bovenkant en onderkant van de hand en tussen de vingers goed inwrijven. Het 
beste is overigens om ‘gewoon’ handen te wassen met water en zeep. Voor en na het eten zou dat evt. kunnen. 
 

- Bij de hoofdingang staat er een zuil met soort zeeppompje.  
Deze wordt gebruikt bij binnenkomst en vertrek van personeelsleden of overige bezoekers.  
Doekje om de wc-bril schoon te maken. Kinderen gebruiken deze doekjes na het gebruik van de wc. De doekjes 
gooien ze in de prullenbak bij het fonteintje. 
 

- Jerrycan met ontsmettingsmateriaal.  
Deze kan door de leerkrachten, met name in de kleuterklassen, gebruikt worden om oppervlakten extra schoon 
te maken. Er worden kleine flesjes met spuitjes meegeleverd, zodat je ze gelijk kunt gebruiken. 
 

- Handschoenen.  
Vind je het nodig en fijn om handschoenen aan te hebben, dan kun je hier gebruik van maken. De GGD zegt dit 
over het gebruik van handschoenen: ‘Het gebruik van handschoenen biedt alleen een vorm van schijnveiligheid. 
Bij het dragen van handschoenen worden de handen minder vaak of niet gewassen en raakt men ongemerkt 
alles aan met ‘vuile’ handschoenen.’ 
 

- Beschermende kleding en mondkapjes.  
Deze kunnen gebruikt worden wanneer er EHBO moet worden verleend wat meer is dan een pleister plakken. Je 
kunt zelf wel de afweging maken of het per geval nodig is of niet.  
 

Signaleringsmaatregelen: 
- Grondstickers in de gang.  

Op diverse plaatsen in de gangen zullen groene grondstickers worden geplaatst waardoor we geattendeerd 
worden op de 1,5 meter afstand. Met name voor het personeel en eventuele bezoekers zijn deze bedoeld. 
 

- Grondstickers voor de lokalen.  
Er komt een sticker om de plek van de leerkracht af te bakenen. Leerkrachten brengen deze zelf aan op de 
grond waar zij willen. Deze strook geeft aan dat de leerlingen niet verder mogen komen, de 1,5 meter tussen 
leerlingen wordt zo gewaarborgd. 
 

- WC-kaarten.  
In de wc’s komen kindvriendelijke stickers voor het goed handen wassen. 
 

- Informatiestickers.  
Overzichtelijke stickers met de landelijk afgesproken maatregelen om besmetting te voorkomen.  
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Richtlijnen schoonmaaksters: 
In principe kunnen we volstaan met de normale werktijden en werkzaamheden. De nadruk in de komende weken moet 
liggen op de klassen en de wc’s. Hieronder wat extra maatregelen: 

- Iedere dag alle tafels, deurklinken, lichtknopjes, toetsenborden, wc’s etc. schoonmaken.  
(In ieder geval alle contactpunten in de klas/gang/wc’s.) 

- Er wordt geadviseerd om met een (soort) allesreiniger te werken en niet met ontsmettende materialen.  
- Speelgoed in de kleuterklassen: Leermiddelen, speelgoed en leermaterialen dienen bij gebruik door meerdere 

leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden. We stellen niet al het speelgoed beschikbaar, zodat er 
goed overzicht is wat er schoongemaakt moet worden. We kijken kritisch naar het speelgoed wat beschikbaar is 
in de groepen 1 en 2. We gebruiken gemakkelijk te reinigen speelgoed, niet te veel kleine voorwerpen. 

- Alle zeeppompjes en handdoekjesautomaten (ook in de klassen) iedere dag controleren. Is de voorraad (bijna) 
op? Gelijk doorgeven! 

- Controleren of er genoeg voorraad is in de klassen en wc’s van de extra hygiëne maatregelen.  
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