
Heropening school

Dit document heeft in eerste instantie het doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij 
de school kunnen heropenen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en 
vakinhoudelijk en) zo goed als mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen we de 
mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel als mogelijk beperken. We streven naar 
een school als zone ‘veilige zone’ voor leerlingen en medewerkers. 

Het plan is gebaseerd op de volgende richtlijnen: 

● Het RIVM/GGD-advies. 

● Protocol opstart basisschool van de PO raad
● Afspraken op bestuursniveau. 
● De mogelijkheden van De Ley. 

Uitgangspunt
Vraag: Wat willen wij bereiken als we het onderwijs op school weer gaan starten?

Het onderwijs op school aan de kinderen op-starten: aandacht voor sociaal emotionele 
ontwikkeling en basisvakken. 

1. Voor ouders moet er mogelijkheid geschapen worden om weer buitenshuis aan het werk 
te gaan (economie opstarten).

Aanpak organisatie en aanbod 

Onderwijsinhoud 
Het uitgangspunt moet de pedagogische aanpak zijn. Leerlingen gaan dan wel naar school, maar 
de situatie is wellicht niet zoals deze was. Dit zal vragen oproepen en wellicht ook tot onzekerheid 
bij leerlingen. De pedagogische prioriteit is groot. De leerlingen en leraren moeten het openen van 
de school als positief kunnen ervaren. De leraar moet zorgdragen dat dit ook gebeurt. Alle 
maatregelen die worden getroffen moeten worden uitgelegd en voorgedaan. Leerlingen moeten 
ook de ruimte krijgen om hun verhaal te doen over de periode dat de school dicht was. 

● Er is ruimte om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt. 
● Er is ruimte om weer aan elkaar te wennen. 
● Er kan worden gesproken over verlies van familieleden of goede bekenden. 
● De basisvakken aan aangevuld met extra aandacht voor de sociaal emotionele 

ontwikkeling.
●

Aanbod vakinhoud 
Er zal per leerling een nieuwe beginsituatie bepaald moeten worden. Voor vrijwel iedereen heeft 
de huidige situatie gevolgen (positief en negatief) voor het onderwijsprogramma na de crisis.  De 
groepsleerkracht van leerlingen is het best in staat te onderzoeken hoe groot de eventuele 
achterstand voor elke leerling is en wat een leerling nodig heeft om de overgang terug naar de 
school te maken. Zij kennen hun leerlingen al, weten waar ze stonden vóór de crisis en waar ze 
zonder de crisis hadden moeten staan. Van daaruit kunnen gericht aanpassingen gedaan worden 
en voorzieningen getroffen worden die prioriteit hebben en effect sorteren bij die leerlingen waar 



dat nodig is. 
Dit scenario impliceert een combinatie van fysiek onderwijs en thuisonderwijs. 
Het thuisonderwijs kan niet op dezelfde wijze plaatsvinden als tijdens de periode van totale school 
sluiting. Wij hebben het als volgt georganiseerd:

Groep 1 en 2
De groep die op school is krijgt instructie en verwerkt deze daarna in de klas m.b.v. 
ontwikkelingsmateriaal en het werken in de hoeken. Zij krijgen werk mee voor de de dag dat zij 
niet thuis zijn. Dit werk zal in de vorm van een werkblad en/ of knutselwerkje zijn.

Groep 4
Op de dag dat de kinderen op school zijn zal het onderwijsaanbod vooral gericht zijn op uitleg van 
de nieuwe stof. De dag dat de kinderen thuis werken zullen zij op de snappet werken.

Groep 3 en 5 t/m 7
Elke dag wordt er instructie verzorgd via een filmpje.
De kinderen die op school zijn verwerken de stof in de klas en werken met boeken en schriften.
De leerkracht kan directe feedback geven en hulp bieden.
De kinderen die die dag thuis zijn kunnen de stof digitaal verwerken (groep 3 ook in schriften)
De leerkracht kan niet directe feedback en hulp geven, de kinderen kunnen de vragen stellen op 
de dag dat zij weer op school zijn, zij kunnen uiteraard ook de instructiefilmpjes opnieuw bekijken.

Groep 8
Zij zullen zich voornamelijk richten op de eindejaarsactiviteiten voor groep 8 zoals de musical, 
maar ook op de overgang naar het VO .

Organisatie
Verdeling van de groepen in tweeën.
De schoolleiding maakt een verdeling van de kinderen in overleg met de leerkrachten.
Na 20 mei zal deze verdeling herzien worden.

Schooltijden.
De schooltijden hangen af van het advies RIVM/GGD.
Vooralsnog hanteren we de normale schooltijden.

Ouders in de school 
Ouders zijn, helaas, niet welkom in school en op het schoolplein. 
We willen ouders vragen bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te 
respecteren. 

De school in- en uitgaan.
● Het contact tussen volwassenen 

onderling zo klein mogelijk gehouden 
wordt en altijd op 1,5 meter afstand.

● De kinderen van De Ley groep 3 t/m 8 
kunnen alleen aan de zijde van het 
Kiljanpad het plein betreden.

● De kinderen van groep 1 en 2 kunnen 
alleen via het plein aan de achterzijde 
betreden.

● Auto’s mogen niet het Kiljanpad 
inrijden, kinderen afzetten moet dus op 
de Telderskade.

● De schoolleiding heeft de gemeente 



● De kinderen kunnen niet allemaal 
tegelijk de school betreden, door 
dezelfde gangen lopen.

verzocht om verkeersregelaars op de 
tijd dat de school in-en uitgaat.

● Ouders mogen de school en het 
schoolplein niet betreden.

● Ouders van de leerlingen  van 5 t/m 8 
worden gevraagd de kinderen alleen 
naar school te laten gaan

Aan de kant van het Kiljanpad:
Groep 3 en 4 worden om 8.20 uur 
binnengelaten.
groep 5 en 6 worden om 8.30 uur 
binnengelaten.
Groep 7 en 8 worden om 8.40 uur binnen 
gelaten.
Aan de achterzijde:
Groep 1/2 A wordt om 8.20 uur binnengelaten.
groep 1/2 B wordt om 8.30 uur binnengelaten.
Groep 1/2 C wordt om 8.40 uur binnen gelaten

● Bij het hek staan één of meerdere 
leerkrachten om erop toe te zien dat 
alleen de kinderen van de groepen die 
in dat tijdsslot binnen mogen komen 
ook daadwerkelijk binnen komen.

● De kinderen lopen op het plein naar de 
verzamelplek van hun groep. Daar staan 
hun leerkracht.

● De rest van de kinderen wacht buiten 
het hek en zij houden afstand, er staan 
lijnen op de brug en de stoep op het 
Kiljanpad.

● De leerkracht gaat de school binnen 
met de kinderen volgens de 
aangegeven route.

● De leerkrachten brengen hun eigen 
groep naar het hek. 

Om 14.40 uur worden de groepen 3, 4 en
1/2 A) naar het hek gebracht.
Om 14.50 uur worden de groepen 5, 6 en 1/2 B 
naar het hek gebracht. 
Om 15.00 uur worden de groepen 7 , 8 en 1/2 C 
naar het hek gebracht.

In de lokalen van groep 3 t/m 8
 De leerkrachten richten het lokaal zodanig in 
dat de kinderen afstand kunnen houden van 
elkaar.

● De leerkracht richt het lokaal opnieuw 
in, op grond van de verdeling van de 
kinderen.



In het protocol staat dat:
- tussen leerlingen geen 1,5 meter 

afstand gehouden hoeft te worden.
- de beschikbare ruimte in een 

schoolgebouw optimaal ingezet dient te 
worden zodat zo veel mogelijk afstand 
tussen leerlingen en tussen leerlingen 
en leerkrachten gecreëerd wordt.

● De kinderen krijgen vaste plaatsen in de 
klas op vaste afstand (1,5-2 meter)

● Voorkomen moet worden dat kinderen 
onnodig door het lokaal lopen.

● Kinderen nemen hun jassen en tassen 
mee naar de groep.

● Kinderen komen in de klas en gaan 
gelijk op hun plek zitten.

● De kinderen gaan zo min mogelijk naar 
de wc

● Leerkracht blijft zoveel mogelijk in de 
buurt van het bord.

● Leerkracht deelt vooraf de Snappets, 
boeken, schriften en andere 
benodigdheden uit.

● De kinderen laten aan het einde van de 
dag de spullen op tafel liggen.

● De leerkracht haalt de spullen op van 
tafel en zorgt dat de Snappets 
opgeladen worden

In de lokalen van groep 1 en 2
Het bewaren van anderhalve meter afstand 
tussen leerling en de leraar en leerlingen 
onderling is praktisch gezien ingewikkeld. Wel 
kunnen er afspraken gemaakt worden om dicht 
bij elkaar spelen zoveel mogelijk beperkt wordt.

● De ouders wordt gevraagd om de 
kinderen kleding aan te geven die 
zelfstandig aan- en uitgetrokken kan 
worden en kan worden 'vastgemaakt' 
(knopen van broeken, klittenband e.d.).

● Tevens wordt de ouders gevraagd om 
eten en drinken mee te geven dat 
gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' 
(geen lastige bekers, maar pakjes ed.; 
schoongemaakt fruit.

● De kleuters hangen de jassen in de 
garderobe, niet in de luizenzakken en 
op afstand van elkaar.

● De kleuters gymmen niet.
● De afstand tussen de leerling 

computers moet 1,5 meter zijn.
● Kinderen kunnen niet onbeperkt kiezen 

uit het ontwikkelingsmateriaal
● Leerkrachten zetten per dag een 

selectie van materiaal klaar.
● Er moet nagedacht worden over het 

gebruik van lego, duplo etc.
● Indien dit wel gebruikt wordt, zullen we 

het na schooltijd in de wasmachine 
moeten wassen.

Bewegen door het gebouw
Het onderling contact tussen de kinderen van ● Er zijn vaste looproutes per groep, 



verschillende groepen moet zoveel mogelijk 
voorkomen worden.
In  het protocol opstart staat:

- Er wordt gebruik gemaakt van vaste 
cohorten. De samenstelling van die 
cohorten wijzigt niet, de kinderen 
rouleren niet over de cohorten.

- De cohorten zijn niet gelijktijdig 
aanwezig in de school.

kinderen lopen alleen langs die routes 
de school in en uit en naar het toilet.

Toiletbezoek 
Per groep zijn er vaste toiletten ● Bij de kleuters wordt er via een 

pictogram aangegeven welk toilet bij 
welke groep hoort.

● Op de beneden verdieping zijn 3 
toiletten: ook wordt met een cijfer of 
pictogram welke groep van welk toilet 
gebruik mag maken (1/2C, 4 en 8)

● Op de eerste verdieping worden ook 
cijfers op de toiletten aangebracht. 
(5,6,7, en 3)

Pauzes
Het onderling contact tussen de kinderen van 
verschillende groepen moet zoveel mogelijk 
voorkomen worden.

● Tijdens het buitenspelen in de 
lunchpauze zijn er maximaal 2 groepen 
op het plein onder toezicht van een 
leerkracht.

● De kinderen spelen alleen op het plein 
van De Ley.

● De kleuters spelen op het kleuterplein.
● De 10 uur pauze wordt in het lokaal 

gehouden
● De lunchpauzes gaan volgens het 

volgende rooster.
● 11.25-11.55 uur buitenspelen groep 3/4 

en groep 1/2 A en B
● 12.00-12.30 uur buiten spelen groep 

5/6 en groep 1/2C
● 12.35-13.05 uur buitenspelen groep 7
● 13.10-13.40 uur buitenspelen groep 8

Een rooster van de leerkrachten die toezicht 
houden staat hieronder:

Groep Tijdstip Begeleiding 
op maandag

Begeleiding 
op dinsdag

Begeleiding 
op 
donderdag

Begeleiding 
op vrijdag

1/2 A en 1/2B 11.25-11.55 Anaëlle Anaëlle Sandra Jan



1/2 C 12.00-12.30 Anaëlle Jan Sandra Jan
3/4 11.25-11.55 Hadassa Sandra Anja Anja
5/6 12.00-12.30 Hadassa Leonie of 

Denise
Anja Anja

7 12.35-13.05 Jan Laura Laura Denise
8 13.10-13.40 Jan Anja Laura Denise

Schoonmaak
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met de handen 
in contact zijn regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: 
oppervlakte van tafels, speelgoed, handgrepen, leuningen, deurklinken, toiletbrillen, iPads en pc-
toetsenborden. 

Informatie van B2 clean.
Zoals beloofd een voorstel vanuit onze kant hoe om te gaan met schoonmaken en desinfectie 
vanaf 11 mei en zoveel eerder als nodig is.
 
Wij gaan op zeer korte termijn andere shirts/werkkleding dragen (zie foto bijlage)
Voor de div. basisschool locatie denken wij aan de volgende procedure:

1. Desinfectiezuil bij ingang school voor algemeen gebruik . Zuil is  voorzien van 
desinfectiegel en een sensor zodat contactloos de handen gedesinfecteerd kunnen 
worden (zie voorbeeld foto)

2. Per lokaal een setje schoonmaakproduct (schoonmaken is namelijk belangrijker dan 
desinfectie) Set bestaat uit flacon met reinigingsmiddel en blauw microvezeldoekje. De 
productomschrijving hiervan staat reeds in B2 app want is regulier reinigingsproduct.

3. Per lokaal setje desinfectiemiddel. Set bestaat uit flacon met desinfectiemiddel en geel 
microvezeldoekje. De productomschrijving wordt in de b2app gezet.

4. Per lokaal flacon handgel

 
Vervolgens moeten wij met elkaar gaan afstemmen wie wat gaat doen. Wij gaan onze 
schoonmakers instrueren dat er begonnen moet worden met zichtbaar contactpunten reinigen.
Wellicht is het verstandig om voor enige tijd toch aan een tussenronde te gaan denken (rond 
lunchtijd of een ander slim moment) waarbij de contactpunten en ook tafels gedaan worden. De 
procedure voor de uitvoering heb ik in de bijlage opgenomen.
 
Resistentie
Daarnaast wil ik wel een belangrijk punt maken. We moeten voorkomen dat we alles gaan plat-
desinfecteren. Met andere woorden, het is niet nodig om alle bacteriën op een oppervlak te 
doden omdat er een virus op de loer ligt. Wanneer je veel gaat desinfecteren is de kans op 
resistente bacteriën groter. Dat zou als ultieme gevolg kunnen hebben dat antibiotica niet meer 
werken.
 
Ja, desinfectie is in deze periode belangrijk, maar niet het belangrijkste. Het belangrijkste is een 
goede hygiëne, social distancing, en reguliere reiniging met microvezel.
De komende periode moeten we het verschil tussen overdreven veel desinfecteren en precies 
goed desinfecteren gaan benoemen en zorgen dat de wereld een beetje in balans blijft.
Persoonlijke hygiëne

● Kinderen moeten vóórdat ze naar school komen, thuis 
dus, hun handen goed wassen.



● Bij binnenkomst én bij vertrek handen reinigen.
● In elke klas zijn tissues/ papieren zakdoekjes of keukenrol 

aanwezig.
● Bij de ingang van elk lokaal staat een tafeltje met 

handreinigingsgel en reinigingsmateriaal voor de tafeltjes 
voor gebruik tijdens reinigen tafels e.d.

In het lokalen/kantoren ● Aan het eind van de dag moeten de tafels en stoelen 
afgenomen worden door de leerkrachten.

● In de lokalen worden geen handdoeken opgehangen, 
alleen gebruik maken van papieren handdoekjes.

● Als een groep gaat buitenspelen wordt onderwijl de klas 
(tafels, wasruimte e.d.) gereinigd. 

In de gang ● De schooldeuren worden opengezet op de momenten 
dat kinderen de school in en uit moeten gaan, zodat 
niemand de deurklink hoeft te gebruiken.

● De deurklinken van de kantoren en lokalen worden 
(binnen en buiten) om de 2 uur schoongemaakt door de 
conciërge

De toiletten ● De toiletten moeten minimaal twee keer per dag worden 
schoongemaakt. Idem voor personeelstoiletten.
(Liefst om de 2 uur)

               Conciërge, B2clean
De keuken ● Koffie- en theekannen zelf pakken om voor jezelf in te 

schenken.
              Gebruik reinigingsdoekjes om de kan weer af te vegen.

● De conciërge moet plastic handschoenen gebruiken bij 
het uitruimen van de vaatwasser.

● Gebruik je een stenen beker of een glazen thee beker, 
houdt deze zelf bij je en zet hem zelf weg in de 
vaatwasser.

● Of gebruik een wegwerpbeker.
Kopieerapparaat 

School Telefoons 

Bij het kopieerapparaat zal ontsmettingsmiddel staan en doekjes, 
Reinig de knoppen na gebruik.
Idem.

De teamkamer De teamkamer kan slechts door 6-7 mensen tegelijk gebruikt 
worden, ruim na gebruik alles op en maak de tafel en stoel zelf 
schoon.

Het kleutermateriaal Het kleutermateriaal moet na schooltijd afgenomen worden met 
ontsmettingsmiddel.

Leerling materiaal in 3 t/m 8 Buitenspeelmateriaal zal ook na iedere pauze gereinigd moeten 
worden, daarom is het verstandig om de materialen over de 
pauzes te verdelen, zodat niet alle kinderen met hetzelfde 
materiaal spelen.
Er moet gekeken worden naar welke materialen goed gebruikt 
kunnen worden 

De indeling van de groepen. 
De indeling wordt door de schoolleiding in overleg met de leerkrachten gemaakt.
Na 20 mei wordt een nieuwe indeling gemaakt.



Gezondheid en hygiëne maatregelen op school.
Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zo veel als mogelijk uit 
de weg worden gegaan. Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en 
dienen onderling de 1,5 meter afstand te houden.
Op het moment dat een kind valt en een wond(je) heeft zullen wij dit behandelen, indien nodig 
met handschoenen aan. Dan kunnen wij ons even niet aan de 1,5 meter afstand houden, maar 
nood breekt wet.
Zieke collega’s
Deze aanpak staat en valt met de gezondheid van de leraren. Leraren kunnen werken als er geen 
sprake is van symptomen van het Coronavirus. Zelfs met milde symptomen zoals een verkoudheid 
moeten leraren thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Conform richtlijn RIVM/GGD. 
Leraren kunnen hun werk hervatten nadat ze 24 uur klachtenvrij zijn. 

Als een leraar ziek is dan proberen wij dit te vervangen, dat zal niet altijd lukken. 
De groepen kunnen niet verdeeld worden. Wat te doen als we geen vervanging hebben? 

● Eventueel kwetsbare leerkrachten verzorgen het afstandsonderwijs. De overige 
leerkrachten geven les op school.

● Onderwijsassistenten en stagiaires kunnen worden ingezet.
● De inzet van leerkrachten bewegingsonderwijs: bewegingsonderwijs of inzet in het andere 

onderwijs.

● Het kan dus voorkomen dat er een groep kinderen is die bij gebrek aan gezonde 
leerkrachten, thuisonderwijs krijgen op de wijze zoals voor de meivakantie. Ouders 
worden hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.

Zieke leerlingen

Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met 
milde symptomen zoals een verkoudheid moeten ze thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. 
Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan 
dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij is van milde klachten 
(neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid). In dat geval mogen 
kinderen met milde klachten niet naar school komen. 

● Signaleert een leerkracht dat een leerling op school en één van bovenstaande klachten 
heeft dan treedt de leraar in overleg met de directie. Indien nodig worden ouders verzocht 
het kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen. 

● De directie kan in geval van twijfel advies inwinnen bij de schoolarts of GGD.
● Signaleert een leerkracht dat een broertje of zusjes afwezig is wegens ziekte dan volgen 

we dezelfde stappen als hierboven beschreven. 
● Is uw kind ziek, wilt u dat ook nu doorgeven via een berichtje in SchouderCom.
● Afwezige leerlingen van groep 3 t/m 8  kunnen elke dag inloggen in classroom en daar de 

instructie volgen, zij hebben ook al het benodigde lesmateriaal thuis en kunnen de lessen 
zelf maken. 

Handen wassen, hoesten of niezen

Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te 
voorkomen. Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 20 seconden. De leraren en 



leerlingen wassen op regelmatige basis de handen (minimale interval twee uur per wasbeurt). 
Leraren wijzen de leerlingen er regelmatig op dat zij de handen goed te wassen. De leerlingen 
drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes. 

● Terugkerende aandacht voor routinematig handen wassen; 
● Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen bij aankomst op school; 
● Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na 

hoesten of niezen; 
● In de elleboog te hoesten; 
● Zorg dat in school alleen papieren zakdoekjes gebruikt worden. 
● De leraar legt uit dat kinderen contact van handen met ogen en mond moeten proberen te 

vermijden. 

Eten en drinken.
● Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch. 
● Kinderen mogen geen voedsel delen. 
● Geen traktaties meenemen. 
● Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel. 

Opvang kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen
Deze kinderen dienen door de school opgevangen te worden.
Bij het inrichten van jouw klaslokaal dien je rekening mee te houden dat er kinderen meerdere 
dagen opgevangen moeten worden. 

Opvang kinderen collega’s.
Voor kinderen van collega’s die niet naar de opvang kunnen of mogen, wordt de volgende 
oplossing gehanteerd: 

● Zij kunnen de kinderen mee naar De Ley nemen

Sport en spelmomenten.
De gymlessen gaan door voor groep 3 t/m 8.
De kinderen kunnen zich niet omkleden. Zij moeten wel gymschoenen meenemen.
De richtlijnen van de stedelijke werkgroep gymnastiek worden gevolgd. Het gaat om matig actieve 
activiteiten. de leerkracht zal de gymzaal indelen in vakken, in ieder wordt een spel/ activiteit 
klaargezet voor 2-3 kinderen.

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen.
● Oudergesprekken online voeren. 
● Er wordt nagedacht over een speciaal rapport, waarin ook aandacht is voor het thuiswerk 

dat de kinderen hebben gemaakt.

Monitoren ontwikkeling van de leerlingen
● Wij gebruiken de instaptoetsen van het volgend schooljaar, daaruit blijkt welke stof de 

kinderen al beheersen en welke stof extra aandacht behoeft.
● Begin september zullen wij de CITO E toetsen afnemen.



Procedure voorlopig schooladvies eind groep 7
● Deze gesprekken zullen eind september gehouden worden. Aanwezig zijn de leerkrachten 

van groep 7 en 8
● De gesprekken van eind groep 6 over de verwachte uitstroom worden verplaatst naar eind 

september. Aanwezig zijn de leerkrachten van groep 6 en 7

Afsluiting schooljaar groep 8

De komende twee weken zullen we dit verder uitdenken en vormgeven.

Informatie voor ouders/ verzorgers
Voor de heropening van de school moeten wij rekening houden met de 1,5- meter samenleving. 
We gaan ook striktere afspraken maken over hygiënemaatregelen en het halen en brengen van uw 
kind/kinderen. 
Het is fijn als u deze afspraken ook met uw kind(eren) bespreekt. 
Bovenstaande maatregelen gaan in per 11 mei

Bronnen: 

Enigma kwaliteitsaanpak; kwaliteitskaart heropening school

Checklist CED-groep, april 2020 

https://www.cedgroep.nl/files/Terug-naar-school-15-meter-afstand.pdf

Advies over ondervangen gevolgen Coronacrisis voor het onderwijs. Onderwijsraad, april 2020. 
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2020/04/16/gevolgen-coronamaatregelen 

Protocol opstart basisscholen PO raad.

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-opstart-basisonderwijs-versie-6-mei.pdf

 


