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Protocol voor veiligheid en hygiëne - CBS ‘de Bron’ 
 
Brengen en halen 
Alle leerlingen worden ’s morgens tussen 8.20 en 8.30 uur op school verwacht en ’s middags tussen 
13.05 en 13.15 uur. Aan de weg en bij het hek op het schoolplein staat een juf/meester. Op het 
trottoir voor het schoolpad neemt u afscheid van uw kind. Uw kind loopt zelfstandig via het 
schoolpad naar binnen.  
 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 blijven niet op het plein spelen tot de eerste bel, maar gaan ook 
direct naar binnen. De leerlingen van groep 4 hanteren de nooddeur bij hun lokaal als in- en uitgang. 
De andere groepen gaan via de gebruikelijke deur naar binnen. 
 
De groepen 1 t/m 4 gaan bij de eerste bel (om 11.55 uur (woensdag om 12.10 uur) en 15.10 uur) 
naar de weg. Groep 5 t/m 8 om 12.00 uur (woensdag om 12.15 uur) en 15.15 uur.  
 
Bezoekers in de school 
Ouders/bezoekers komen alleen in de school, op het schoolpad of op het schoolplein met 
toestemming of op afspraak. School past triage toe en let op de 1,5 meter afstand. 
rivm.nl/documenten/triage-bezoekers 
Indien u één van de vragen met ja kunt beantwoorden, wilt u dan geen afspraak maken of de 
afspraak annuleren. 
 
Ziekmelding 
Bij ziekmelding vragen wij u naar de klachten van uw kind. Wij moeten de ziekmeldingen monitoren. 
Vanaf drie leerlingen per groep met klachten neemt de school contact op met de GGD. 
Ziekmeldingen daarom telefonisch doorgeven. 
 
Bij binnenkomst 
Bij iedere ingang staat (voor volwassenen) desinfecterende handgel. Alle leerlingen wassen bij 
binnenkomst de handen. 
 
Ochtendpauze 
We houden gescheiden ochtendpauzes. Groep 3 t/m 5 pauzeert van 10.00-10.15 uur en groep 6 t/m 
8 van 10.15-10.30 uur. Het schoolplein is in drieën verdeeld, zodat iedere groep een eigen speelplek 
heeft.  
 
Hygiënevoorschriften 
We hanteren zoveel mogelijk de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM:  

 Er worden geen handen geschud. 

 Hoesten/niezen in de elleboog. 

 Niet aan je gezicht zitten.  

 Iedereen wast de handen meerdere keren per dag en goed ten minste 20 sec.  

 Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
 
In ieder lokaal zijn een zeeppompje en papieren handdoekjes aanwezig. We zorgen voor voldoende 
ventilatie. Ook worden de lokalen iedere dag schoongemaakt.  
 
Traktaties 
In de eigen klas wordt aandacht besteed aan de verjaardag. De jarige krijgt een verjaardagskaart 
waarop de leerkrachten van tevoren hun naam hebben geschreven. De jarige mag in de klas 
trakteren op een voorverpakte traktatie. Er wordt niet getrakteerd aan de leerkrachten.  

rivm.nl/documenten/triage-bezoekers
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Thuisblijfregels – gezondheid leerlingen  
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:  
-Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten* blijft thuis:   

 Neusverkoudheid.   
 Hoesten.   
 Moeilijk ademen/benauwdheid.   
 Tijdelijk minder ruiken en proeven.   
 Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.   

-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 als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten 
meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels 
 

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

* Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind mag dan 
gewoon naar school. Twijfelt u of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houdt u het kind dan thuis tot de 
(nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  
-Zie testbeleid leerlingen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen  
-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).  
 
Wegstuurbeleid bij gezondheidsklachten 
Conform richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven 
genoemd, gaat de leerling naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en 
gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO.  
 
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:  
- Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald.  
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