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Landelijk protocol 
Het kabinet wil dat alle kinderen ook in deze bijzondere situatie onderwijs krijgen. Kinderen in het 
reguliere basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs gaan weer volledig naar school. Het 
basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs blijven ook na de zomervakantie volledig open. 
 
Het kabinet heeft op 19 mei jl. aangekondigd dat basisscholen vanaf 8 juni volledig opengaan, tenzij uit de 
lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet 
verantwoord is. Op basis van dit kabinetsbesluit is een vervolgprotocol ontwikkeld. Het protocol dient als 
handreiking voor de sector bij het heropenen van de scholen en is voorwaardelijk in het plan voor 
heropening van ‘t Holdersnêst. 
 
Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. In het protocol wordt ingegaan op een 
aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de 
scholen weer opengaan. Het protocol is aangepast naar behoefte van ’t Holdersnêst.  
Bij de heropening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.  
 
Protocol opstart basisonderwijs 
 
versie 13 augustus 2020 
 
1. Alle leerlingen gaan ook na de zomervakantie volledig naar school. 
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.  
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de 
werkzaamheden noodzakelijk is. 
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas. 
8. Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
 
Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, 
waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen 
worden genomen.  
 
Uitgangspunten die wij hierbij hanteren, zijn: 
 

1. Veiligheid garanderen (voor medewerkers en leerlingen) 
2. Verspreiding van het virus voorkomen 
3. Verkeer naar school 
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I  Algemeen 
 
1 Algemene RIVM richtlijn 

Veiligheidsrisico’s 
Scholen hanteren de RIVM richtlijn: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  
• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te 
worden.  
• Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand  
bewaard worden.  
• ‘t Holdersnêst meldt zich bij de GGD wanneer er sprake is van 3 of meer leerlingen met 
ziekteverschijnselen per groep (zie hoofdstuk IV).  

2 Fysiek contact • Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar. 
• Iedereen wast handen meerdere keren per dag voor ten minste 20 sec. 
• Er worden geen handen geschud.  
• Hoesten/niezen in de ellenboog.  
• Niet aan je gezicht zitten.  

3 Hygiënemaatregelen ‘t Holdersnêst draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM 
zoveel mogelijk worden nageleefd. https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen 
Denk hierbij aan:  
• Handenwassen met water en zeep; begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na 
toiletgang. 
• Gebruik van papieren handdoekjes. 
• Oppervlakten reinigen met water en zeep. 
• Het veelvuldig ventileren van lokalen en ruimtes. 
De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen in 
hun klassen en de directeur in samenwerking met onderwijsondersteuners in de 
gezamenlijke ruimtes. 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
• Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel 
mogelijk worden nageleefd. 
• Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien een individueel 
personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddel, kan daarover 
overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig. 

4 Hygiëneregeling leermiddelen Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door 
meerdere leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. Ook 
materialen die met regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt, worden met 
regelmaat schoon gemaakt met water en zeep.  

5 Schoonmaak Dagelijks intensieve schoonmaak door schoonmaakprofessionals.  
6 Afstand personeel Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij 

contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 
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II  Aanwezigheid van leerlingen 
 
1 Focus • Alle leerlingen gaan volledig naar school. Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 

meter afstand gehandhaafd te worden.  
•’t Holdersnêst past het lesaanbod aan op de richtlijnen van het RIVM. Tevens is ’t 
Holdersnêst terughoudend met groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, 
vieringen, musicals en excursies. Voor al deze activiteiten gelden de algemene richtlijnen 
vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken van 
verplaatsingen in de openbare ruimte enz. Indien een groepsactiviteit georganiseerd 
wordt, dan vindt deze bij voorkeur buiten en in de eigen vaste klas of groep plaats.  
• Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor 
leerlingen in het primair onderwijs is toegestaan. 
 

2 Ondersteuning door 
ouder(s)/verzorger(s) bij 
leeractiviteiten 
 

Er is in principe geen ondersteuning door ouder(s)/verzorger(s) mogelijk in de school, 
behalve door vaste vrijwilligers (zie paragraaf 5).  
 

3 Ondersteuning van leerlingen 
door (externe) professionals 
in de school 
 

Personen die de zorg in de school verlenen, dragen geen persoonlijke 
beschermingsmiddelen maar houden wel te allen tijde 1,5 meter afstand tot 
personeelsleden.  
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:  
• Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp wordt weer opgestart 
 

4 Contact ouder(s)/ verzorger(s) 
 

Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s) (cf RIVM-
richtlijn). Oudergesprekken vinden digitaal of telefonisch plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn 
niet aanwezig in de school. Oudergesprekken die noodzakelijkerwijs fysiek moeten 
plaatsvinden, kunnen bij uitzondering eventueel na schooltijd onder gepaste 
omstandigheden en in overleg worden gevoerd. 
 

5 Vaste vrijwilligers en 
stagiaires 
 

(Vaste) vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden in en rond de school uitvoeren 
en hiervoor bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding ontvangen, kunnen weer aanwezig 
zijn op school. Op hen zijn dezelfde regels van toepassing als op het personeel. Stagiaires 
kunnen, in afstemming met de opleiding, aanwezig zijn in de school. 
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III In en rondom schoolgebouw 
 
1 Schoolplein Het omvangrijke schoolplein van ’t Holdersnêst maakt dat twee groepen met elkaar 

gebruik kunnen maken van het plein in de pauzes. 
• Ouders begeven zich niet op het schoolplein. 

2 Looproutes in en om de 
school 

Alle leerlingen nemen de kortst mogelijke route via de ingang van hun groep naar het eigen 
klaskokaal. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld toiletbezoek en het naar binnen en buiten gaan 
bij pauzes. 

3  Binnenkomst, ophalen en 
looproutes door school 

• De kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen zoveel mogelijk zelfstandig of onder 
begeleiding van maximaal 1 volwassene op de fiets of lopend naar school. De leerlingen 
van de groepen 3 t/m 8 gebruiken de hoofdingang aan de voorzijde van ’t Holdersnêst (aan 
de Homear). 
• De kinderen van groep 1 komen zoveel mogelijk onder begeleiding van maximaal 1 
volwassene op school. De kinderen van groep 1 gebruiken de ingang bij het parkeerterrein 
aan de zijkant van de school. Ouders kunnen de kinderen op de wachtplek bij het hek 
brengen, afscheid nemen en ophalen.  
• De kinderen van groep 2 gebruiken de ingang van het grote hek aan de zijkant en 
achterzijde van de school om drukte bij de kleuteringang te voorkomen. 
• Het team van ’t Holdersnêst staat buiten om het halen en brengen in goede banen te 
leiden. 
• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
 
 

4 Pauzebeleid De klas of groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft zoveel mogelijk gehandhaafd 
in de pauze. 
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IV  Gezondheid 
 
1 Wegstuurbeleid  

 
Cf richtlijn RIVM: wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals 
genoemd in paragraaf 3, gaat het personeelslid naar huis.  
Cf richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals 
genoemd in paragraaf 2, 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.  
 

2 Thuisblijf regels – gezondheid 
leerlingen  
 

‘t Holdersnêst past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die geleden voor het 
onderwijs toe:  
• Wanneer u in de afgelopen twee weken in een risicogebied (oranje, rood gebied op 
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen) bent geweest wordt een 
thuisquarantaine van 14 dagen geadviseerd. 
• Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 
   • Neusverkoudheid. 
   • Hoesten.  
   • Moeilijk ademen/benauwdheid. 
   • Tijdelijk minder ruiken en proeven. 
   • Een leerling met koorts boven de 38 °C blijft thuis. 
• Kinderen in groep 1 en 2 met neusverkoudheid maar zonder andere klachten of koorts, 
mogen wel naar school. 
• 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: https://lci.rivm.nl/leefregels  
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.  
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer 
naar school en de opvang.  
• 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 
extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: 
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 
• ’t Holdersnêst neemt contact op met de GGD wanneer er meer dan één ziektegeval 
(corona) geconstateerd is.  
 
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). 
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3 Thuisblijf regels – gezondheid 
personeel  
 

‘t Holdersnêst past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het 
onderwijs toe: 
Een personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 
   • Neusverkoudheid. 
   • Hoesten.  
   • Moeilijk ademen/benauwdheid. 
   • Tijdelijk minder ruiken en proeven. 
   • Een personeelslid met koorts boven de 38 °C blijft thuis. 
• 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 en de opvang 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 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 en de opvang.  
• Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een 
positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij 
is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: 
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 
• Personeelsleden met klachten nemen contact op met de bedrijfs-/arbo-arts.  
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  
• Personeelsleden met coronagerelateerde klachten worden getest conform het landelijke 
testbeleid en opgestelde uitgangspunten. De van regie van het testbeleid ligt bij de GGD: 
https://ggdghor.nl/thema/testen-covid-19/ 
• Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden 
je eventueel vanuit huis kunt doen).  
• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op 
school (keuze medewerker in overleg met de bedrijfs-/arbo-arts 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 en 
behandelend arts).  
• Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, 
gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot 
afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. Indien 
een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, 
kan daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig.  
• Medische informatie van het personeelslid wordt niet gedeeld met de werkgever of 
collega’s.  
• De bedrijfs-/arbo-arts kan hierbij betrokken worden. 
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V  Capaciteit 
 
1 Beschikbaarheid personeel ’t Holdersnêst doet zijn uiterste best om lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen.  

Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen.  
 
 

 
VI  Opvang 
 
1 Noodopvang kinderen in 

kwetsbare posities en 
leerlingen van ouders met 
cruciale beroepen  
 

Met ingang van 8 juni wordt door scholen geen noodopvang meer aangeboden. ’t 
Holdersnêst werkt weer met de reguliere schooltijden (ma-vrij 08:30-14:00 u). Groep 1 is 
maandag-, woensdag en vrijdagmiddag vrij en groep 2 woensdag- en vrijdagmiddag. 

2 Kinderopvang  
 

De invulling van buitenschoolse opvang keert terug naar de reguliere afspraken tussen 
ouders en BSO-instantie. 
 

 
 

 
VI  Anders 
 
1 Communicatie De communicatie naar ouders/verzorgers verloopt hoofdzakelijk via Social Schools.  

 
2 Eten en drinken 

 
 

Kinderen mogen geen voedsel delen. 
Trakteren is mogelijk mits deze verpakt zijn en niet met handmatig zijn bereid. 
 

 
 
 
 
 
 


