
 
 

 
Maatregelen op de RKBS Titus Brandsma m.b.t. Covid-19 vanaf de zomervakantie 2020 
 

Het kabinetsbesluit tot de volledige opening van de basisscholen is leidend: vanaf 8 juni gaan alle leerlingen 
weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Bij de volledige opening zijn scholen 
en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke. Versie 17 augustus 2020.  

Doel  
In dit protocol beschrijven wij hoe wij als team van de Titus Brandsmaschool omgaan met de gestelde 
Coronamaatregelen vanaf de zomervakantie en welke afspraken hierbij gelden. Deze maatregelen gelden totdat 
er vanuit het kabinet versoepeling of aanscherping komt op de richtlijnen die van toepassing zijn op het 
basisonderwijs. 

Opstellen plan  
Dit protocol is opgesteld naar aanleiding van de gestelde maatregelen en richtlijnen van de rijksoverheid, het 
RIVM, de PO-raad en stichting Sarkon. Het protocol is opgesteld en besproken met het team en de 
medezeggenschapsraad.  

Algemeen: 
- Alle leerlingen gaan volledig naar school (zie servicedocument schoolbesturen funderend onderwijs 

coronavirus versie 14 juli 2020). 
- Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
- Tussen leerlingen en personeel is geen 1,5 meter afstand nodig.  
- Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.  
- De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
- Na school gaan de leerlingen direct naar huis of de BSO. Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van 

het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het extra van belang dat die worden nageleefd.  

Hygiënemaatregelen: 
- Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden. Bij 

binnenkomst ‘s morgens en na de pauze worden de handen gereinigd middels handen wassen of 
reinigingsgel.  

- Er worden geen handen geschud.  
- Hoesten/niezen in de elleboog.  
- Vermijd aanraking aan het gezicht.  
- De tafels en stoelen worden dagelijks schoongemaakt met water en zeep.  
- Dagelijks worden alle contactpunten zoals deurkrukken, lichtknopjes etc. schoongemaakt met water 

en zeep.  
- De lokalen worden extra geventileerd in de pauzes en na schooltijd.  
- Chromebooks/laptops, schooltelefoon, toetsenborden, digiborden e.d. worden schoongemaakt met het 

daarvoor geleverde reinigingsmiddel.  
- Jongere leerlingen die een ‘ongelukje’ hebben: bij een klein ongelukje trekt het kind zelf schone kleren 

 



 
 

aan, bij ontlasting worden ouders gebeld om het kind op te komen halen. 
 

Aanwezigheid van leerlingen op school: 
- Alle leerlingen gaan volledig naar school. 
- Voor groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies gelden 

de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. De 
afweging over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau 
gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM. Volwassenen dragen in de schoolreisbus mondkapjes 
en er wordt niet gezongen in de bus. 

- Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor leerlingen in 
het primair onderwijs toegestaan. 

- De gymlessen mogen buiten en binnen worden gegeven. Richtinggevend daarbij zijn de kerndoelen, 
leerlijnen, het vakwerkplan en de reguliere veiligheidsvoorschriften. Leermiddelen, oppervlakten en 
spelmaterialen worden bij gebruik door meerdere leerlingen en/of leerkracht(en) met regelmaat 
schoongemaakt met water en zeep.  
 

Ouders in de school:  
De maatregel ‘geen ouders in de school’ blijft van kracht.  

- In het algemeen geen ouders in de school. Alleen op afspraak en alleen als het echt 
belangrijk/noodzakelijk is. Vooraf bespreken met directie bij twijfel. Via externen-registratie wordt dit 
geregistreerd. Alle externe bezoekers, zij die niet in dienst zijn van de school, worden geregistreerd 
op dag, datum en met minimaal naam en telefoonnummer. Hiervoor vult elke bezoeker een formulier 
in bij binnenkomst van de school. 

- Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), 
vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals toegestaan.  

- Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m afstand tot elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften 
toe. 

- Rondleidingen vinden plaats op afspraak onder onderwijstijd. Hierbij wordt groepsbezoek in lokalen 
vermeden. Alleen via de gangen en reguliere looproutes.  

 
Brengen en halen: 

- Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
- Verzocht wordt om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. 
- De deuren gaan ‘s morgens om 8.10 uur open.  
- Ouders zijn niet welkom in school. We willen ouders vragen bij het halen en brengen de onderlinge 

afstand van 1,5 meter te respecteren. 
- Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. Speelafspraken worden buiten het hek gemaakt. 
- Vanaf groep 3 gaan ouders niet mee het schoolplein op. Zij nemen buiten het hek afscheid. De ouders 

 



 
 

van kinderen in groep 1/2 nemen afscheid op het schoolplein en laten het kind zelf naar binnen gaan. Zij 
verlaten na het brengen of halen direct het schoolplein. 

- Een kind wordt gebracht door één ouder.  
- De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 staan bij de buitendeur om de kinderen te ontvangen. 

 
Pauzes en tussenschoolse opvang; 

- De pauze en TSO wordt door (ambulant) personeel aangevuld met leerkrachten georganiseerd.  
- Wanneer de leerlingen door regen niet naar buiten kunnen blijven zij in het eigen lokaal en houdt het 

personeel toezicht.  
 
Trakteren 

- Voorverpakte, gekochte traktaties zijn toegestaan met inachtneming van de algemene hygiëneregels. 
Zelf gebakken traktaties worden niet toegestaan. 

- Leerlingen mogen de klassen rond op hun verjaardag. 
 

Gezondheid 
- Wanneer een leerling gedurende de dag klachten behorende bij Covid-19, gaat de leerling naar huis. De 

school hanteert hierbij de beslisboom (0-7 jarigen en 7-12 jarigen), die als bijlage bij dit protocol zijn 
toegevoegd. 

- Voor leerlingen in groep 1 of 2 geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve 
als: het kind ook koorts heeft, het kind contact heeft met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie 
en daarover zijn geïnformeerd door de GGD, er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft 
die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus (zie rivm.nl/ coronavirus-covid-19). Dan moet het kind 
thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.  

- Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven bij verkoudheidsklachten of andere klachten die 
passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak). 

- Leerlingen waarbij een volwassen gezinslid klachten heeft passend bij COVID19 (koorts en/of 
benauwdheidsklachten) blijven thuis. Het is dan belangrijk om het kind te laten testen. Als iedereen 
binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.  

- Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en 
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen 
klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci. rivm.nl/leefregels.  

- Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet 
de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het laatste contact met die 
persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci. rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.  

- Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school 
contact op met de GGD. Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met 
toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.  

 



 
 

- Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van 
ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).  

- Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).  

Personeel 
- Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen. 
- Medische handelingen kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden uitgevoerd.  
- Personeelsleden behouden 1,5 meter afstand tot elkaar. De personeelskamer kan worden gebruikt door 

maximaal 6 personen tegelijk. Dit conform de algemene maatregelen. Na gebruik zijn personeelsleden 
zelf verantwoordelijk voor het reinigen van contactpunten.  

- Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen. 
- Wanneer er geen vervanger is streven we ernaar om de kinderen vanaf de tweede dag thuisonderwijs te 

verzorgen.  
- Indien een medewerker ziekte/corona verschijnselen (koorts, hoesten, keelpijn, niezen) vertoont gaat hij 

of zij direct naar huis of blijft hij of zij thuis. Na 24 uur van het uitblijven van de verschijnselen kan de 
leerkracht weer naar school komen. De medewerker kan zich laten testen. 

- Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/ zij ten minste 7 dagen thuisblijven en 
uitzieken. Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen 
klachten meer heeft. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/ leefregels  

- Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft het personeelslid ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, 
mag het personeelslid weer naar school. Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is op 
COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur 
klachtenvrij is en dan tot 14 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. Zie voor 
informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis. 

- Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze 
medewerker in overleg met de arbo-/ bedrijfsarts of behandelend arts en werkgever). Personeelsleden 
met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze 
medewerker in overleg met de werkgever).   

Verzuim 
- Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt dat ongeoorloofd verzuim op de reguliere manier moet worden 

gemeld. 
- Verzuimmeldingen worden gebaseerd op het al dan niet deelnemen aan het verplichte 

onderwijsprogramma. Indien het verplichte onderwijsprogramma (deels) bestaat uit online of 
afstandsonderwijs, moeten scholen het ongeoorloofd verzuim ook bij online of afstandsonderwijs 
melden.  

- Vanaf het schooljaar 2020-2021 geldt dat er na een verzuimmelding door de school volledig en regulier 
gehandhaafd kan worden door leerplicht. 

 

 

 


