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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. Kinderen 
worden voor zover mogelijk door één ouder/verzorger gebracht en gehaald. De ouders/verzorgers 
houden te allen tijde 1,5 meter afstand van anderen. Op het trottoir voor het schoolpad neemt u 
afscheid van uw kind. Uw kind loopt zelfstandig via het schoolpad naar binnen. Kinderen van hogere 
groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel mogelijk zelf naar huis. 
 
De leerlingen van groep 1 en 2 gebruiken de eerste ingang. Groep 3 en 7 gebruikt de tweede ingang. 
Groep 4, 5 en 6 gebruikt de derde ingang. Groep 8  gebruikt de nooddeur naast de voetbalkooi. 
NB: gedurende de werkzaamheden aan het plein (week 47-51) zal een aantal ingangen maar beperkt 
bruikbaar zijn. 
 
De groepen 1 en 2 staan om 11.55 uur (woensdag 12.10 uur) en 15.10 uur aan de weg (Dorpsstraat). 
De groep 3 t/m 8 zijn op de gebruikelijke schooltijden uit: 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. De school doet een gezondheidscheck en let op de 1,5 meter afstand. 
Voor de gezondheidscheck kunt u op de site van het RIVM de volgende vragenlijst bekijken: 
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck. 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. Wilt u de ziekmeldingen daarom telefonisch 
doorgeven. 
 
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 seconden; 

 volwassenen houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. 
In ieder lokaal zijn een zeeppompje en papieren handdoekjes aanwezig. We zorgen voor voldoende 
ventilatie.  
Bij iedere ingang staat voor volwassenen desinfecterende handgel. Alle leerlingen wassen bij 
binnenkomst de handen met water en zeep. 
 
Mondkapjes 
Onderwijspersoneel draagt in het schoolgebouw een mondkapje. Voor leerlingen van groep 6, 7, 8 
wordt dit dringend geadviseerd. Dit geldt niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte 
geen mondneusmasker kunnen dragen of opzetten of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken. Op een 
vaste zit- of staplaats hoeft geen mondkapje op, alleen bij verplaatsingen. Onderwijspersoneel hoeft 
geen mondkapje op als zij door de klas lopen. 
 
Thuisblijfregels – algemeen  
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. 
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In het algemeen maakt het RIVM onderscheid tussen immuun en niet-immuun. Zowel volwassenen als 
kinderen worden als immuun gezien als ze: 

 14 dagen of langer geleden een 2e prik hebben ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of 
AstraZeneca; of  

 14 dagen of langer geleden 1 prik hebben ontvangen van één van deze vaccins en corona heeft 
gehad; of 

 28 dagen of langer geleden een Janssen-vaccinatie hebben ontvangen; of 

 minder dan 6 maanden geleden corona hebben gehad. 
 
Daarnaast verdeeld het RIVM de contacten in drie categorieën: 

 Huisgenoten (categorie 1): broertjes of zusjes van de besmette persoon, of andere personen 
die met de besmette persoon een huishouden delen, of vriendjes/vriendinnetjes waar de 
besmette persoon in de privésfeer langer dan 15 mee heeft gespeeld. 

 Overige nauwe contacten (categorie 2): alle klas- of groepsgenoten, en medewerkers die nauw 
contact hebben gehad met de besmette persoon (bijv. de groepsdocent). Nauwe contacten 
buiten opvang of school zijn vaak bij de (ouders/verzorgers van het) kind bekend, en worden 
bij de besmette persoon en/of diens ouders/verzorgers uitgevraagd. 

 Overige (niet nauwe) contacten (categorie 3): alle medewerkers en kinderen uit andere klassen 
of groepen die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte (klaslokaal, koffieruimte etc.) waren 
met de besmette persoon op een afstand van 1,5 meter of meer. En ook de kinderen of 
medewerkers die contact hadden met de besmette persoon op minder dan 1,5 meter, maar 
korter dan 15 minuten. 

Kinderen mogen naar school komen:  

 met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of 
benauwdheid; 

 als een huisgenoot positief getest is maar het kind korter dan 8 weken geleden zelf corona 
heeft gehad. 
 

Kinderen moeten thuisblijven als: 

 het kind verkoudheidsklachten en/of koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan 
incidenteel) hoest; 

 zij vanwege klachten getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; 

 het kind een direct contact (categorie 1) is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 
infectie én het kind zelf niet immuun is; 

 het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie én het kind zelf 
niet immuun is. Het kind blijft dan thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen 
klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school; 

 het kind een positieve uitslag van een zelftest heeft en in afwachting is van de confirmatietest 
van de GGD. 

 
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat de 
leerling naar huis. In dit geval wordt de leerling zo snel mogelijk door een ouder/verzorger opgehaald. 
 
Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen.  
 
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als: 

 het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 
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 de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van 
hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is; 

 er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek; 

 het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.  
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Zie voor meer informatie: 
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen. 
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

 Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie met 
betrekking tot de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/testen. 

 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).  
 

Thuisblijfregels – wanneer de leerling zelf positief getest is 
Wanneer een leerling door de GGD positief getest is op corona én klachten heeft moet het kind ten 
minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als het kind 
na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Als de klachten aanhouden, eindigt de isolatie 
na 14 dagen. 
Wanneer een leerling positief getest maar geen klachten heeft, mag het kind wanneer het immuun is 
na 3 dagen uit quarantaine, en anders na 5 dagen. 
Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis    
 
Thuisblijfregels – wanneer een klasgenoot of leerkracht positief getest is 
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Als 
een leerling positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie. Klasgenoten van de besmette leerling 
kunnen wel naar school. Ouders ontvangen een Parro-bericht met het verzoek hun kind nauwlettend 
in de gaten te houden op het ontstaan van ziekteverschijnselen en te testen bij klachten die passen bij 
corona. Eventueel kunnen klasgenoten die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld 
door een speelafspraak bij het besmette kind thuis) wel een quarantaineadvies krijgen. Dit advies 
wordt niet door school gegeven, maar door de GGD. Ook bij een groter aantal besmettingen in de klas 
kan de GGD er eventueel toe overgaan toch een hele klas een quarantaineadvies te geven, wat 
betekent dat de hele klas enkele dagen thuis zal moeten blijven. Dit is aan de professionele inschatting 
van de GGD. 

 
Onderwijs op afstand – bij quarantaine individuele leerling 
Voor de leerlingen in groep 3 t/m 8 proberen we bij quarantaine zo snel mogelijk nadat de leerling 
thuis moet blijven ‘onderwijs op afstand’ te organiseren. De leerkracht spreekt met u af wanneer er 
boeken en schriften opgehaald kunnen worden. Er wordt ook aan u doorgegeven hoe er meegekeken 
kan worden via Google Meet.  
De leerkracht van groep 1 en 2 zal de kleuter van wat werk voorzien. 
 
Onderwijs op afstand – bij quarantaine hele klas 
Als de hele klas met leerkracht(en) in quarantaine is, wordt er afstandsonderwijs aangeboden voor 
groep 3 t/m 8. Dit betreft alleen de vakken lezen, taal, spelling en rekenen. Hierbij zal geen nieuwe stof 
worden aangeboden en maken we vooral gebruik van de oefensoftware van de methodes. Via Google 
Classroom worden de planning en bijbehorende werkbladen gedeeld.  
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Als een leerling door ziekte, of omdat het niet getest wordt, langer thuiszit, kan de leerling online 
meedoen met de lessen in de groep. 
De kleuters krijgen geen werk vanuit school, omdat zij vooral spelend leren. Spelmateriaal zal in alle 
gezinnen aanwezig zijn. 
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