Volledige opening van de school 8 juni 2020

Dit document heeft in eerste instantie als doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij de
school kunnen openen voor alle kinderen. Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door
te geven zo veel als mogelijk beperken. We streven naar een school als ‘veilige zone’ voor leerlingen
en medewerkers.
Het plan is gebaseerd op de volgende richtlijnen:
• Het RIVM/GGD-advies.
• Protocol volledige openen basisonderwijs
(opgesteld door PO raad, Aob, CNV onderwijs, FvOv en AvS)
• De mogelijkheden van De Ley.
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni de volgende regels van toepassing op de scholen
in het basisonderwijs:
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard
worden.
4. Tussen personeelsleden onderling moet de 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij
contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
5. Ouder(s)/verzorgers(s) komen in “principe” niet op het schoolplein of in de school.
6. De school zorgt ervoor dat de kinderen vaak hun handen wassen.
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groepen.
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
9. De school gaat zo snel mogelijk met de kinderopvang in overleg over de nieuwe inrichting van
de dag aan de hand van dit protocol.
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De school in en uitgaan.
•
•
•
•
•

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 in
verband met de verkeersveiligheid..
Ouders mogen “in principe” 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:
’s Morgens naar school:
• 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.
’s Middags naar huis op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
• Groep 3 en 4 worden om 14.40 uur naar het hek gebracht.
• Groep 5 en 6 worden om 14.50 uur naar het hek gebracht.
• Groep 7 en 8 worden om 15.00 uur naar het hek gebracht
Naar huis op woensdag:
• Groep 3 en 4 worden om 12.10 uur naar het hek gebracht.
• Groep 5 en 6 worden om 12.20 uur naar het hek gebracht.
• Groep 7 en 8 worden om 12.30 uur naar het hek gebracht.
Aan de kant van de kleuterlokalen:
’s Morgens naar school:
• Groep 1/2A wordt om 8.20 uur binnengelaten.
• Groep 1/2B wordt om 8.30 uur binnengelaten.
• Groep 1/2C wordt om 8.40 uur binnen gelaten.
’s Middags naar huis op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
• Groep 1/2A wordt om 14.40 uur naar het hek gebracht.
• Groep 1/2B wordt om 14.50 uur naar het hek gebracht.
• Groep 1/2C wordt om 15.00 uur naar het hek gebracht.
Naar huis op woensdag:
• Groep 1/2A wordt om 12.10 uur naar het hek gebracht.
• Groep 1/2B wordt om 12.20 uur naar het hek gebracht.
• Groep 1/2C wordt om 12.30 uur naar het hek gebracht.

De kinderen lopen op het plein naar de verzamelplek van hun groep. Daar staat 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 en bij het hek aan de achterzijde.
• De leerkracht gaat de school binnen met de kinderen volgens de aangegeven route.
• Na schooltijd brengen de leerkrachten hun eigen groep naar het hek.
• In verband met de drukte bij het hek worden ouders en kinderen dringend

verzocht om zich goed aan de tijdsloten te houden. Niet te vroeg bij het hek en
niet te laat.
•

Kinderen die te laat op school komen en hun groep is al naar binnen, moeten wachten totdat
zij naar de groep gebracht worden door een medewerker van school.

Om 14
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In de lokalen.
Groep 3 t/m 8
• De kinderen krijgen vaste plaatsen in de klas.
• Voorkomen moet worden dat kinderen onnodig door het lokaal lopen.
• Kinderen hangen de jassen bij de eigen kapstok.
• 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
Groep 1/2.
• 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.
• Kinderen kunnen niet uit alle kasten met ontwikkelingsmateriaal kiezen.
• Per dag wordt er een selectie van materiaal gebruikt.
• Er moet nagedacht worden over het gebruik van lego, duplo etc.
• Indien dit wel gebruikt wordt, zullen we regelmatig in de wasmachine moeten wassen

Bewegen door het gebouw.
• Er zijn vaste looproutes per groep, kinderen lopen alleen langs die routes de school in en uit
en naar het toilet.

Toiletbezoek
•
•
•
•

Per groep is er een vast toilet aangewezen.
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)
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Pauzes
• Tijdens het buitenspelen in de lunchpauze zijn er maximaal 2 groepen op het plein onder
toezicht van een leerkracht.
• De kinderen spelen, voorlopig, alleen op het plein van De Ley.
• De kleuters spelen op het kleuterplein.
• Rond 10 uur wordt een korte pauze gehouden onder toezicht van de eigen leerkracht.
Groep 3 en 4 samen
Groep 5 en 6 samen
Groep 7 en 8 samen
• De lunchpauzes gaan volgens het volgende rooster.
11.25-11.55 uur buitenspelen groep 3 en 4.
12.00-12.30 uur buiten spelen groep 5 en 6.
12.35-13.05 uur buitenspelen groep 7 en 8.
• De pauzes van de kleutergroepen worden later ingedeeld.
• Leerkrachten houden toezicht op het buiten spelen.
• Groep 1 t/m 8 lunchen in de groep met hun leerkracht.
• Leerkrachten kunnen in de teamkamer lunchen met maximaal 7 personen.

Contacten tussen schoolmedewerkers en ouders
• Daar waar mogelijk is wordt gebruik gemaakt van videobellen, teams of meet.
In enkele gevallen zullen ouders op school worden uitgenodigd voor een zorggesprek, dit na
overleg met de schoolleiding.
• Aan het eind van het schooljaar zullen er geen gespreksavonden/middagen plaatsvinden. De
kinderen krijgen een speciaal rapport. Ouders die vragen hebben over het rapport kunnen
een afspraak maken voor een (telefonisch) gesprek met de leerkracht.
• Wel volgt in september een ouderavond/middag. Eind van dit schooljaar worden alleen de
technisch leestoetsen afgenomen en bij de start van het volgend schooljaar worden de
volgende Cito-toetsen afgenomen: begrijpend lezen, rekenen en spelling. Op deze
ouderavond/middag worden geïnformeerd over de resultaten van deze toetsen en tevens
wordt er kennisgemaakt met de leerkracht.

Stagiaires en vrijwilligers in de school.
• (Vaste) vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden in en rond de school uitvoeren
kunnen weer aanwezig zijn op school.
• Voor hen zijn dezelfde regels van toepassing als voor het personeel.
• Stagiaires kunnen, in afstemming met de opleiding, aanwezig zijn in de school.

Externe deskundigen in de school.
• Externe deskundigen van PPO, AED, JGT, sociaal wijkteam en dergelijke organisaties
kunnen weer aanwezig zijn op de school.
• Voor hen zijn dezelfde regels van toepassing als op het personeel.
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Tussen schoolse opvang(TSO)
• De tussen schoolse opvang wordt tot het eind van het schooljaar door leerkrachten geregeld.
• Wij zullen niet, zoals voorheen, op vaste dagen gebruik maken van de speeltuin en het
pannaveld, omdat wij te weinig mensen hebben om toezicht te houden op verschillende
plekken.
• In principe blijven de kinderen in de pauzes op het eigen schoolplein.
• In het nieuwe schooljaar kunnen we weer gaan werken op de “oude” manier Dan kunnen er
weer vaste ouders toezicht houden op het lunchen met de kinderen in groep 1/2. Zodat de
druk op de leerkrachten minder wordt en zij hun tijd aan onderwijs kunnen besteden.

Schoolreisjes, excursies en schoolkamp en musical
• De schoolreisjes zijn afgezegd.
• Het kamp van groep 8 is afgezegd.
• Excursies zijn afgezegd.
• De musical gaat vooralsnog door in twee voorstelling, per voorstelling 30 personen publiek.
Per kind kunnen er per voorstelling 2 personen aanwezig zijn, zij krijgen een kaartje voor 1
tijdslot.

Sport en spelmomenten.
• De gymlessen gaan door in de gymzaal en/of speelzaal.
• De richtlijnen van de stedelijke werkgroep gymnastiek worden gevolgd.
• De kinderen komen op gymdagen in gemakkelijke kleding op school. De kinderen kleden zich
niet om, maar verwisselen wel hun schoenen voor gymschoenen.
• Bij binnenkomst wassen de kinderen hun handen en na de gymles wassen zij ook hun
handen.
• De activiteiten in de gymzaal zijn matig intensief, dus zweten de kinderen minder.
• De gymdagen zij voor groep 3 t/m 8 op dinsdag en vrijdag en voor groep 1/2 op maandag en
woensdag.
• De lessen zijn iets ingekort, zodat de gymdocent tijd heeft om materiaal te reinigen.

Traktatie en lunch.
Helaas moeten de volgende regels nog van kracht blijven:
• Kinderen mogen hun meegebrachte etenswaren niet met elkaar delen.
• De kinderen mogen ook niet trakteren op school.
• Verjaardagen worden wel gevierd in de klas, maar zonder traktatie. De kinderen krijgen ook
een mooie kaart met felicitaties van de leerkrachten mee.
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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, tablets en pc-toetsenborden.
Wat doet B2 clean.
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.
4. Per lokaal flacon handgel.
De schoonmaker blijft de dagelijkse intensieve schoonmaakwerkzaamheden verrichten aangevuld
met:
- Grondige reiniging van contactpunten
-

Reiniging van de tafelbladen van de leerlingensets.

Wat doet de school.
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.
• De toiletten worden om de 2 uur schoongemaakt door de conciërge
• De contactpunten( deurknoppen) worden om de 2 uur schoongemaakt door de conciërge
• Leermiddelen, speelgoed, speelmateriaal, devices en werkplekken dienen bij gebruik door
meerdere leerlingen regelmatig schoongemaakt met water en zeep.
Dit geldt ook voor buitenspeelmateriaal.
•
In de lokalen worden geen handdoeken opgehangen, alleen gebruik maken van papieren
handdoekjes.
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.
B2clean doet na schooltijd de schoonmaak, de conciërge maakt de toiletten om de 2 uur
schoon.
De keuken
• Koffie- en theekannen zelf pakken om voor jezelf in te schenken.
Gebruik reinigingsdoekjes om de kan weer af te vegen.
• De conciërge maakt weer een koffie thee/ronde om 9.15 uur en 14.00 uur.
• De conciërge moet plastic handschoenen gebruiken bij het uitruimen van de vaatwasser.
• In de keuken kunnen maximaal 2 mensen tegelijk staan.
Kopieerapparaat en schooltelefoons
• Bij het kopieerapparaat zal ontsmettingsmiddel staan en doekjes,
• Reinig de knoppen na gebruik.
• Dit geldt ook voor de schooltelefoons
De teamkamer
• De teamkamer kan slechts door 6-7 mensen tegelijk gebruikt worden, iedereen ruimt na
gebruik alles op en maakt de tafel en zelf schoon.
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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.
• Medische handelingen kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden
uitgevoerd. Indien een personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke
beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is dit
niet nodig. Er zijn plastic handschoenen beschikbaar, zij liggen naast de EHBO tommel in de
keuken.
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 en handdoekjes 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.
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 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 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: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.
• Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de
school contact op met de GGD.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Zie testbeleid leerlingen: 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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Thuisblijfregel-gezondheid personeel
De school 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 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 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 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 informatie:
lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
• Personeelsleden met klachten nemen contact op met de arbo-arts.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Personeelsleden met corona gerelateerde klachten worden getest conform het landelijk
testbeleid en opgestelde uitgangspunten. De regie van het testbeleid ligt bij de GGD:
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 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 arbo-arts kan hierbij betrokken worden.
Wegstuurbeleid
Cf richtlijn RIVM:
• Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd in
bovenstaande alinea, gaat het personeelslid naar huis.
• Cf richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd
in bovenstaande alinea, 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.
• Gebruik geen temperatuurmeting als indicator.
• Zonder uitzondering moet een leerling of personeelslid met klachten naar huis. Een
temperatuurmeting bij twijfel kan juist onduidelijkheid geven.
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:
• Als een leerling ziek wordt, worden de ouders gebeld en moet het kind direct door een
ouder/ verzorger opgehaald worden.
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