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Protocol vanaf D.V. 23 augustus 2021 
 
De basisregels van de overheid dienen op onze school in acht genomen te worden: 

1. Was je handen 
2. Houd 1,5 meter afstand van anderen 
3. Bij klachten blijf je thuis  
4. Zorg voor voldoende frisse lucht 

 
Gezondheid en hygiëne maatregelen op school   
Kinderen hoeven onderling geen afstand van 1,5 meter in acht te nemen. Deze afstand hoeft ook niet 
gehanteerd te worden tussen de leerkracht en de leerlingen.  
Fysiek contact, zoals het schudden van handen, wordt door iedereen in het schoolgebouw gemeden. 
Wanneer iemand moet hoesten of niezen dan wordt dat in de elleboog gedaan.  
 
Handen wassen       
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. 
Collega’s en leerlingen moeten hun handen in ieder geval desinfecteren bij aankomst op school en na 
de pauzemomenten; bij ieder lokaal zijn middelen hiervoor beschikbaar.  
Leerlingen en collega’s wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten of 
niezen. In de school mogen er alleen papieren zakdoekjes worden gebruikt.  
 
Ouders en externen in de school   
Ouders en externen mogen in de school komen mits de 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot 
de overige volwassenen in de school. Bij het binnenbrengen van de kleuters is het niet mogelijk om 
de afstand te bewaren. Dit betekent dat de kleuters tot aan het hek gebracht kunnen worden. Zij 
kunnen zelf naar het lokaal lopen.  
We maken twee uitzonderingen:  

- Alle kleuters mogen de eerste schooldag naar binnen worden gebracht door 1 ouder. We 
vragen om zoveel als mogelijk is de afstand te bewaren met andere volwassenen.  

- Voor de kinderen die na de zomervakantie voor het eerst op school komen geldt dat zij de 
eerste schoolweek door 1 ouder in school gebracht mogen worden. 

 
Schoonmaak  
Omdat virussen op oppervlakten kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met de handen in 
contact zijn regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlak van 
tafels, handgrepen, leuningen, deurklinken, toiletbrillen. In de klassen is hiervoor een desinfecterend 
middel beschikbaar. 
 
Zieke collega’s  
Leerkrachten kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. Zij dienen 
iedere werkdag voor de tijd een gezondheidscheck te doen. Deze is aan hen verstrekt, zie bijlage 1. 
Bij hooikoorts en chronische verkoudheid mag er gewerkt worden. Een ieder kent zijn eigen 
gezondheid/klachten het best. Worden de klachten niet herkend dan dient er overleg plaats te 
vinden met de leidinggevende.  

Leren uit de Bron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

ovembernovemberoktober 

2002 

 

Rehobôthschool 



De Rehobôthschool gaat uit van de Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag 
Jan van Nassaustraat 3,  8281 ZC Genemuiden Telefoon 038 –385 4847  

Email: directie@rbsgenemuiden.nl 

 

Leerkrachten kunnen met voorrang, getest worden. Dit zal in samenspraak gaan met de 
leidinggevende.  
Volledig gevaccineerde collega’s (+ 2 weken wachttijd) hoeven bij een coronabesmetting in de school 
niet in quarantaine. Wanneer er een leerkracht ziek is, wordt er geprobeerd een invalleerkracht te 
vinden. Mocht dat niet lukken dan wordt de klas vrijgegeven. Iedere klas zal op korte termijn een 
bellijst ontvangen om snel iedereen op de hoogte te brengen. Bij afwezigheid van de leerkracht kan 
er huiswerk worden opgegeven.  
 
 
Zieke leerlingen 
Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 
neusverkoudheid, niezen en keelpijn), af en toe hoesten en met bekende chronische 
luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts/benauwdheid wél naar school mogen komen. 
Bij twijfel of een leerling naar school mag kan de beslisboom worden gebruikt, deze is via de e-mail 
aan alle ouders verstrekt.  
 
Kinderen blijven thuis: 

- wanneer zij naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan 
incidenteel) hoest; 

- als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;  
- de leerling een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;  
- de leerling bij iemand in huis woont die, naast milde klachten passend bij COVID-19, ook 

koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon 
een negatieve testuitslag heeft;  

- de leerling een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind 
blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens 
deze periode mag het kind daarna weer naar school. Een kind met milde klachten dat niet is 
getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen 
nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook weer naar school.  

 
Als een leerkracht signaleert 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 zo spoedig mogelijk op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen 
 
Mochten er symptomen van het Coronavirus zijn dan wordt geadviseerd om het kind te laten testen.  
Wanneer de leerling positief getest wordt dan moet deze ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven 
en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen 
klachten meer heeft.  

 
Als er een besmetting plaatsvindt dan moeten de instructies van de GGD door de school, leerlingen 
en ouders worden opgevolgd. Is een kind positief getest dan zal de hele klas in quarantaine moeten. 
Dit wordt in overleg met de GGD verder vormgegeven. Kinderen die in quarantaine zijn kunnen zich 
na 5 dagen laten testen. Kinderen die zich niet laten testen mogen na 10 dagen weer op school 
komen.  
 
Voor meer informatie over eventuele quarantaine en andere zaken verwijzen wij u naar de website 
van het RIVM of de GGD.  
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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. Alleen groep 0/1 gebruikt een andere ingang, namelijk de achterdeur bij de kleuters.  
De deuren bij de kleuters gaan 10 minuten voor  schooltijd open. Voor groep 3 tot en met 8 geldt dat 
de kinderen naar binnen mogen als de bel gaat. We verwachten van de kinderen dat ze na schooltijd 
naar huis gaan.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Gezondheidscheck personeel  
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