
 

 

 

 

 

Protocol heropening Antonius school  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Doel 

Het protocol 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 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 ‘veilige zone’ voor leerlingen en medewerkers. 

De uitwerking is afhankelijk geweest van: 

• Het RIVM/GGD-advies. 

• Het protocol van de PO Raad 

• Het bestuurlijk kader van Wijdevenen 

• Afspraken op schoolniveau  

• Instemming van de GMR omdat alle afspraken voor deze noodsituatie gemaakt zijn 

op bestuurlijk niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Aanpak en organisatie  
  

Hoeveel dagen naar school?  
  
We streven ernaar om alle leerlingen tenminste 2 volle dagen van half negen tot twee 
uur per week naar school te laten komen. We bieden ten hoogste 4 dagen onderwijs in de 
school.  
  
Liefst zouden we iedere leerling alle dagen onderwijs gunnen, dit is echter praktisch niet 
haalbaar.  
Dit omdat we de regel vanuit het Rijk opgelegd hebben gekregen dat maar de helft van de 
kinderen naar school mag om het aantal bewegingen in en om de school te beperken.  
Deze situatie zal gelden tot 1 juni.  
We verwachten rond 18 mei weer een persconferentie, waarin wellicht nieuwe 
verordeningen zullen gaan gelden.  
We zullen daarna de bestuurlijke kaders weer gaan vaststellen en de plannen op 
schoolniveau binnen deze bestuurlijke kaders vormgeven.  
  
We verwachten dat de leerlingen er zijn op de dagen dat hun (deel)groep op school les 
krijgt. Mogelijk zijn er kinderen die, vanwege persoonlijke gezondheidsklachten of 
gezondheidsproblemen in het gezin, niet naar school kunnen komen. Mocht dit het geval zijn 
dan nemen de ouders hierover contact op met de leerkracht of de directeur.  
  
Afstand  
Leerlingen hoeven geen 1.5 meter afstand van elkaar te houden. Medewerkers moeten 
wel proberen zo veel als mogelijk zelf 1.5 meter afstand te bewaren. In de praktijk zal het 
echter lang niet altijd mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld bij de kleuters.  
Medewerkers onderling houden 1.5 meter afstand.  
  
VERZOEK AAN OUDERS:    
Geef uw (jonge) kinderen kleding aan, die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en 
kan worden 'vastgemaakt'.  
Geef uw kinderen eten en drinken mee dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' (geen 
lastige bekers, maar pakjes ed.; schoongemaakt fruit.)  
  
Hoeveel dagen gaat iedere leerling naar school?  
In de volle schoolweken gaan de kinderen twee hele dagen naar school.  
Ook de onderbouw zal in deze weken op vrijdagmiddag naar school gaan.  
  
Verdeling leerlingen  
De groepen 1 t/m 5 worden opgedeeld in twee helften. De ene helft komt op maandag en 
donderdag naar school, de andere helft op dinsdag en vrijdag.  
De groepen 6 t/m 8 worden verdeeld in leerjaar. De groepen 7 komen op maandag en 
donderdag naar school, de groepen 6 en 8 op dinsdag en vrijdag.  
Bij de verdeling wordt er rekening mee gehouden dat kinderen uit één gezin op dezelfde 
dagen naar school gaan.  
  



Schooltijden  
Om de contacten te beperken zullen we gespreide begin-, 
pauze- en einddtijden hanteren. We geven les van 08.30 tot 14.00 uur. Leerkrachten hebben 
daarna tijd om lessen voor te bereiden, contact te leggen met zieke leerlingen e.d. Kinderen 
die naar de BSO gaan, zullen om 14.00u worden opgehaald door de BSO.  
Er wordt een continurooster gehanteerd, de leerkrachten eten met de kinderen in de klas.  
  
BSO  
Op de dagen dat de leerlingen fysiek op school zijn kunnen ze gebruik maken van de BSO 
waar een contract mee is afgesloten. De ouders nemen contact op met de BSO om daar 
afspraken over te maken.  
  
Pauzetijden/spel en buitenspelen 
De groepen 3 t/m 8 spelen 2x een kwartier buiten. Groep ½ speelt 2x ongeveer 45 minuten 
buiten. 
 

Groep 1e pauze 2e pauze 

1/2 11.00 uur 13.00 uur 

3 09.45 uur 11.45 uur 

4 10.00 uur 12.00 uur 

5 10.15 uur 12.15 uur 

6 of 8 10.30 uur 12.30 uur 

7 10.45 uur 12.45 uur 

  
Wegbrengen & ouders in de school  
Ouders, grootouders, en andere wegbrengers zijn niet welkom in school en op het plein. We 
vragen u om bij het brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren.   
 De kleuters mogen tussen 8.30 uur 8.45 uur gebracht worden. Ze worden door de leerkracht 
opgewacht op het plein.  
 
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 komen zoveel als mogelijk zelfstandig naar school. Ouders die 
toch hun kinderen willen brengen mogen dit doen tot aan het hek.  
De leerlingen van groep 3, 4 en 5 komen naar binnen door de zij-ingang aan de Anemonenstraat.  
De leerlingen van groep 6,7 en 8 komen naar binnen door de hoofdingang  
 

Ophalen  
Ouders van kleuters kunnen op het plein wachten, de leerkracht brengt de kinderen naar buiten.   
Ouders van de groepen 3, 4 en 5 kunnen wachten bij de zij-ingang.  
Ouders van de groepen 6 tot en met 8, die eventueel hun kinderen op willen halen, wachten buiten 
de hekken van het plein.  
Hierbij wordt uiteraard ook de 1.5 meter afstand regel gerespecteerd.  
  
Aan het eind van de lesdag gaan leerlingen groepsgewijs naar buiten, via dezelfde deur als zij 
binnenkwamen.   
 

Jassen en tassen  
De jassen worden op de kapstok van de groep gehangen. De tassen van groep ½ worden op 
de kapstok van de groep gezet. 
De tassen van de groep 3 t/m 8 worden meegenomen het lokaal in. 



 3. Het Onderwijs  
  

Onderwijs op afstand  
Als leerlingen twee dagen naar school gaan zal er op de lesvrije dag van de leerkracht, dus op 
woensdag, geen sprake zijn van ‘Onderwijs op afstand’, zoals in de afgelopen periode.  
De andere twee dagen, die de kinderen niet op school zijn, zullen kinderen (t)huiswerk 
kunnen maken, als verwerking van de twee lesdagen. De Chromebooks moeten op 
schooldagen meegenomen worden naar school en mogen voor het huiswerk ook weer mee 
naar huis worden genomen. 
  

Onderwijsinhoud  
Het uitgangspunt moet de pedagogische aanpak zijn. Leerlingen gaan dan wel naar school, 
maar de situatie is niet zoals deze was. Dit zal vragen oproepen en wellicht ook tot 
onzekerheid bij leerlingen. De pedagogische prioriteit is groot. Alle maatregelen die worden 
getroffen worden in alle groepen uitgebreid besproken (denk aan handen wassen, afstand 
houden tot volwassenen, e.d.). 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.  

  
Bij deze heropening willen we vooral niet denken vanuit achterstanden, maar vanuit 
reflectie en het stimuleren van eigenaarschap. Deze periode geeft juist ook mogelijkheden 
om na te denken over de ontwikkeling van ons onderwijs.  
Als leerlingen weer op school zijn kun je met ze in gesprek gaan:  
- Wat heb je geleerd in deze periode?  
- Wat heb je gemist in deze periode?  
- Wat heeft deze periode je opgeleverd?  
- Wat zou je graag willen behouden?  
- Hoe sta je ervoor?  
- Waar wil je tijd voor hebben?  
  
Aanbod vakinhoud  
Door het thuiswerken is het mogelijk dat leerlingen op verschillende niveaus binnenkomen, 
dit is echter nog niet met zekerheid te zeggen.   
We zien ook dat sommige kinderen zelfs echt grote sprongen hebben gemaakt.  
We verwachten wel dat er grotere verschillen zijn ontstaan tussen kinderen in de mate 
waarin de kinderen zijn gegroeid in hun kennis en vaardigheden.  
Voor vrijwel iedereen heeft de huidige situatie dus wel gevolgen voor het 
onderwijsprogramma na de crisis.  De eigen leerkrachten van leerlingen zijn het best in staat 
te onderzoeken hoe groot de achterstand, voorsprong 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.   
Van daaruit kunnen gericht aanpassingen gedaan worden en voorzieningen getroffen 
worden die prioriteit hebben en effect sorteren bij die leerlingen waar dat nodig is  
Bovendien hebben kinderen op andere ontwikkelingsgebieden ontzettend veel geleerd  
  



Talentgroep en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben  
De leerlingen van de Talentgroep zullen op één van de dagen dat ze op school zijn een deel van de 
ochtend in de Talentgroep zijn.  
De leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen dat op de dagen dat ze op school zijn.  

 
Gymlessen  
Er worden nog geen gymlessen in de gymzaal gegeven. 
  
Aanbod aan kinderen die ziek zijn of door een risicovolle thuissituatie niet op school komen  
Voor kinderen die niet op school kunnen komen wordt zoveel mogelijk een aanbod voor thuis 

gerealiseerd. Dit zal maatwerk zijn, afhankelijk van de persoonlijke situatie van het kind. 

 

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen  
Tot 1 juni zullen er geen oudergesprekken plaatsvinden. Via Parro en e-mail kan er 
gecommuniceerd worden.  
Oudergesprekken die niet uitgesteld kunnen worden zullen zo mogelijk via een videogesprek 
gedaan worden. 
  
Afsluiting schooljaar groep 8  
Hier wordt intern over nagedacht, zodra er meer duidelijkheid is zal dit z.s.m. naar de ouders 
van groep 8 gecommuniceerd worden.  
   

4. Gezondheid en hygiëne  
  

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.  
  
Zieke leerlingen  
Kinderen blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn, mogen de 
kinderen weer naar school.  
Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts 
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer naar school.  
  
Signaleert een leerkracht dat een leerling op school een van bovenstaande klachten heeft 
dan worden ouders verzocht het kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te 
voorkomen.  
  
Signaleert een leerkracht dat er een broertje of zusje afwezig is wegens ziekte dan volgen we 
dezelfde stappen als hierboven beschreven.  
  
Handen wassen, hoesten of niezen  
Alle medewerkers en kinderen houden zich aan de hygiëne-afspraken die in de afgelopen 
weken basisregels zijn geworden:  

• Was je handen  
o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen  



o Als je op school komt, na het buitenspelen, als je weer thuiskomt, als je je 
neus hebt gesnoten, natuurlijk voor en na het eten en nadat je naar de wc bent 
geweest.  

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg  
• Was daarna je handen.   
• Schud geen handen.  
• In school worden alleen papieren wegwerpdoekjes gebruikt. 
• De leraren geven instructie om contact van handen met ogen en mond zoveel als 
mogelijk te vermijden.  

  
Eten en drinken  

• Kinderen mogen geen voedsel delen.  
• Geen traktaties meenemen.  
• Leerlingen drinken alleen uit hun eigen beker.  
• Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen 
tafel.  

  
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, handgrepen, leuningen, deurklinken, pc-toetsenborden.  

• Toiletten zullen minimaal tweemaal per dag worden schoongemaakt.  
• Vuilnisbakken worden op dagelijkse basis worden geleegd.  

  
  
(Nood)opvang van kinderen  
De meeste ouders worden geacht voorlopig thuis te werken, zij kunnen zelf voor de opvang 
van hun kinderen zorgen. Dit is gemakkelijker nu de kinderen twee dagen op school zijn. 
Ouders met een cruciaal beroep en dan met name ouders die in de zorg werken zijn meer 
afhankelijk van onze scholen, of het nu onderwijs of (nood)opvang heet. We doen voor deze 
ouders wat we kunnen. De directeur gaat in gesprek met deze ouders als ze een 
opvangprobleem hebben. In goed overleg wordt gekeken welke oplossingen mogelijk zijn. 
Knelpunten worden gemeld bij het bestuur en de gemeente.  
  
  
  
 

 

 


