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Protocol vanaf D.V. 6 december 2021 
 
De basisregels van de overheid dienen op onze school in acht genomen te worden: 

1. Was vaak en goed je handen, hoest en nies in je elleboog.  
2. 1,5 meter is een veilige afstand, schud geen handen 
3. Bij klachten blijf je thuis (handig: de beslisboom!) 
4. Zorg voor voldoende frisse lucht 

 
Mondkapje 
Op dringend advies van de overheid dragen de kinderen van groep 6-8 en alle volwassenen in de school een mondkapje 
wanneer ze door de school lopen.  
 
Ouders en externen in de school   
Ouders en externen mogen met ingang van dit protocol niet meer in school komen. Traktaties voor verjaardagen kunnen 
(bij voorkeur) met de leerling zelf meegegeven worden of op een afgesproken tijdstip bij het raam worden afgegeven.  

- We maken een uitzondering voor de kinderen die voor het eerst op school komen, zij mogen de eerste schoolweek 
dat zij op school zijn door 1 ouder in school gebracht worden. Wel wordt verwacht om bij het verplaatsen dan 
een mondkapje te dragen.  

 
Omgaan met milde klachten  
Wanneer een kind milde coronaklachten heeft dan mag het kind na een negatieve zelftest naar school. Een GGD test is 
hiervoor niet meer nodig. Milde coronaklachten zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en toe hoesten en 
verhoging tot 38 graden. Wanneer er geen zelftesten worden afgenomen dan mag het kind nadat hij/zij 24-uur 
klachtenvrij is weer naar school. (Dit vervangt het zogenaamde snottebellenbeleid.) 
 
Zelftesten 
Vanuit de overheid hebben wij zelftesten ontvangen. Wanneer u gebruik wilt maken van deze zelftesten dan kunt u dat 
middels een briefje aangeven bij de leerkracht van uw kind.  
 
Enkele andere belangrijke aandachtspunten:  

➔ Ouders en collega’s dienen bij binnenkomst in school de handen te wassen bij de desinfectiezuil.  
➔ Kinderen ‘wassen’ hun handen bij het naar binnengaan in het lokaal.  
➔ Wanneer een leerling of een collega corona heeft dan hoeft niet de hele klas naar huis. Mocht er iets voordoen 

in de klas(sen) van uw kind(eren) dan wordt u op de hoogte gehouden. 
➔ Collega’s en kinderen blijven thuis wanneer een huisgenoot positief is getest. 
➔ Groep 3 gaat met ingang van 30 november gebruik maken van de kleuteringang.  
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