Plan van Aanpak ODBS Pieterskerkhof, september 2020
Vanaf 8 juni openen de reguliere basisscholen in Nederland weer volledig. Leerlingen volgen
dan weer 100% van de onderwijstijd fysiek op school.
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van
toepassing op de scholen in het basisonderwijs:
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen personeelsleden en leerlingen hoeft geen 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 in de school
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
7. Na school 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.
Randvoorwaarden veiligheid:
● De huidige algemene veiligheidsvoorschriften blijven van kracht
● Personeel heeft dezelfde testmogelijkheden als zorgpersoneel: bij klachten wordt er
getest
● Leerkrachten en leerlingen met klachten blijven thuis
We volgen het protocol voor volledig openen basisonderwijs. Op basis van dit protocol en in
overleg met het team en de MR is het volgende Plan van Aanpak opgesteld. Dit plan geldt in
ieder geval tot aan het einde van het schooljaar.
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Start- en eindtijden
Om een veilige start en eind van de dag te garanderen, komen en gaan kinderen op
verschillende tijden en bij verschillende in/uitgangen.
De starttijden blijven ongewijzigd voor alle kinderen.
De eindtijden zijn voor alle kinderen een half uur later dan de afgelopen vier weken.
Omdat het vanaf 8 juni twee keer zo druk zal zijn bij het brengen en halen, is het nu nog
belangrijker dat de kinderen binnen de aangegeven tien minuten op school aankomen, bij de
afgesproken ingang:
groep

starttijd

eindtijd

in/uitgang

groep 0

8.10 - 8.20

13.40

achteringang schoolplein

groep 1

8.20 - 8.30

13.50

achteringang schoolplein

groep 2

8.30 - 8.40

14.00

achteringang schoolplein

groep 3 + 4

8.10 - 8.20

13.40

Groep 3: nooddeur
Pieterskerkhof
Groep 4: hoofdingang
Pieterskerkhof

groep 5 + 6

8.20 - 8.30

13.50

Groep 5: nooddeur
Pieterskerkhof
Groep 6: hoofdingang
Pieterskerkhof

groep 7 + 8

8.30 - 8.40

14.00

Groep 8: nooddeur
Pieterskerkhof
Groep 7: hoofdingang
Pieterskerkhof

Kinderen komen zonder ouder binnen en verlaten de school dus alleen via de hierboven
aangegeven ingang. Ze kunnen niet bij een ander ingang naar binnen of de school verlaten!
Brengen en halen
Ouders kunnen niet het schoolplein op of de school in. Ouders komen alleen.
Brengen
Ouders van kleuters (en hun broertjes en zusjes) nemen afscheid van hun kinderen op het
schoolplein achter de aangegeven markeringen, zoals de afgelopen periode.
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Ouders van kinderen van groep 3 tot en met 8 nemen afscheid aan het begin van het
Pieterskerkhof. NB. Dit is een wijziging ten opzichte van de afgelopen weken. Ouders gaan
dus niet meer mee het Pieterskerkhof op.
Bij iedere ingang staat ‘s ochtends iemand om de kinderen op te vangen.
Kleuterleerkrachten vangen hun groep buiten op het schoolplein op, en gaan dan
gezamenlijk zonder ouders naar binnen. Overige leerkrachten staan bij hun klasdeur.
Halen
Bij het ophalen aan het einde van de schooldag staan ouders bij de ingang zoals hierboven
aangegeven, op afstand van elkaar, op hun kind op te wachten.
Ouders wordt verzocht om niet eerder dan respectievelijk 13.40 uur, 13.50 uur of 14.00 uur
aanwezig te zijn op het schoolplein dan wel het Pieterskerkhof.
Ouders en kinderen worden verzocht na het ophalen van hun kind(eren) het schoolplein of
Pieterskerkhof direct te verlaten, en zo ruimte te maken voor andere ouders en kinderen.
Op het schoolplein gaat het ophalen hetzelfde als het brengen: Ouders wachten in de
daarvoor bestemde vakken en lopen na het ophalen met hun kind(eren) via de aangegeven
looproute direct het plein af.
Op het Pieterskerkhof passen wij het halen aan omdat er twee keer zoveel ouders zullen
staan. Ouders wachten in een halve cirkel op afstand van elkaar verdeeld over het
Pieterskerkhof (al dan niet met fiets). We zullen op de grond markeringen aangeven, zodat
duidelijk is waar ouders kunnen wachten en er voldoende afstand is van en ruimte voor de
kinderen. Ouders van leerlingen uit groep 4 en 6 staan aan de kant van de hoofdingang en
ouders van leerlingen uit groep 3 en 5 staan aan de kant van de nooduitgang/groep 3.
[tekening/foto]
Broertjes en zusjes
Wij realiseren ons dat broertjes en zusjes op verschillende tijden uit zijn. Ga hier als ouder
verantwoordelijk mee om. Wacht bijvoorbeeld even, op afstand, met je andere kind. Wij
verwachten dat dit geen problemen zal opleveren bij het halen.
Belangrijk: Ook al kom je normaal gesproken via de andere kant de school binnen, in ieder
geval tot aan de zomervakantie houdt iedereen zich aan bovenstaande afspraken.
Wij maken hierop slechts twee uitzonderingen:
- kinderen die een broertje of zusje in groep 0-2 hebben, komen via de achteringang
bij het schoolplein binnen en verlaten de school ook via de achteringang bij het
schoolplein.
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-

kinderen die naar de BSO gaan, verlaten ‘s middags de school via de achteringang
bij het schoolplein, alwaar de BSOs een verzamelplek hebben.

Opvang door BSOs
BSOs komen weer zoals voor de corona periode op de normale eindtijd, en nemen kinderen
om 14.00 uur mee naar de BSO. Tussen 13.40 uur en 14.00 uur is er een medewerker van
school op het plein om toezicht te houden op de kinderen die naar de BSO gaan.
Voor de BSO kinderen geldt dus eventueel een andere uitgang dan de ingang die zij in de
ochtend betreden.
1,5 meter afstand houden in de school
● De richtlijnen maken duidelijk dat kinderen geen 1,5 meter afstand hoeven houden.
Leerkrachten houden wel zoveel mogelijk afstand van de kinderen.
● Leerkrachten onderling moeten wel de 1,5 meter afstand handhaven.
Op basis van bovenstaande nemen wij de volgende maatregelen:
● Er zijn looproutes in de school, zodat leerkrachten en leerlingen afstand kunnen
houden van elkaar. Leerkrachten maken zoveel mogelijk gebruik van de brandtrap
en de leerlingen gebruiken alleen de hoofdtrap.
● Leerkrachten gebruiken tape op de grond in de lokalen om allen bewust te blijven
van de afstand die we moeten bewaren van elkaar. Zij zullen de inrichting zo
aanpassen dat individuele begeleiding of verlengde instructie aan kleine groepjes
mogelijk is op 1,5 meter.
● Kinderen lopen niet door de gangen, behalve als ze gaan buiten spelen of naar de
gym/techniekles gaan.
● Kinderen mogen werken in de middenruimte, maar alleen op de daarvoor
aangegeven plekken. De tafels zijn zo geplaatst dat leerkrachten op afstand er langs
kunnen.
● De buitenspeeltijden van de afgelopen weken zullen we handhaven. Kinderen spelen
gefaseerd buiten. Er loopt nooit meer dan een groep tegelijk in de gang, waardoor
het rustig blijft in de school.
● Teamleden lunchen en overleggen zoveel mogelijk buiten, of in kleine groepjes in
een lokaal/teamkamer op afstand met de ramen open.
Volwassenen in de school beperken
Nog steeds moeten we het aantal volwassenen in de school zoveel mogelijk beperken, om
het besmettingsrisico te minimaliseren. Ook wordt iedereen verzocht direct na school naar
huis te gaan, om ruimte aan de schoonmaak te geven. Dat betekent het volgende:
●

Teamleden werken thuis wanneer dit mogelijk is. Leerkrachten gaan zo snel mogelijk
naar huis na schooltijd, tenzij hun werk dat niet toelaat. In dat laatste geval kunnen
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●
●
●
●

●

ze in hun lokaal aan het werk. En zorgen zij zelf voor een schoon bureau en
computer.
Studiedagen en teamoverleggen worden zoveel mogelijk buiten en online gehouden.
Externen komen alleen naar school, onder schooltijd, als dit noodzakelijk is; wat op
afstand kan, doen we op afstand. Externen komen niet na schooltijd naar school.
Oudergesprekken zijn zoveel mogelijk online. Er is de mogelijkheid om, na schooltijd,
oudergesprekken op het schoolplein te houden.
Ouderinformatie ochtenden worden niet op school gehouden tot aan de
zomervakantie. Voor ouders met kinderen die in schooljaar 2020/2021 4 jaar worden
en starten, worden individuele (video)belafspraken gemaakt.
Naschoolse activiteiten in de school kunnen nog niet plaatsvinden tot de
zomervakantie.

Activiteiten naast het reguliere lesaanbod
Op basis van het protocol zijn wij zeer terughoudend met het organiseren van
groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies.
Indien een groepsactiviteit georganiseerd wordt, dan vindt deze buiten en in de eigen vaste
groep plaats.
Het open podium, het zomerfeest en het kamp voor groep 8 zullen dus niet plaatsvinden,
omdat het niet mogelijk is dit te realiseren binnen de RIVM richtlijnen. Wij zoeken naar
mogelijke locaties om de musical voor groep 8 wel door te laten gaan alsook een leuke
groepsactiviteit als alternatief voor het kamp van groep 8, waarbij de RIVM richtlijnen kunnen
worden opgevolgd.
In de laatste week zullen leerkrachten een afsluitende activiteit organiseren voor hun groep
op het schoolplein of op een veilige plek in de buurt van de school.
Kinderen met ouders in vitale beroepen
Bij het volledig openen van het basisonderwijs is het niet meer nodig om noodopvang te
verzorgen voor kinderen met ouders in vitale beroepen.
Chromebooks, schoolboeken en -schriften
Kinderen nemen op maandag 8 juni de chromebooks met oplader, die zij van school
geleend hadden, mee terug naar school. Zij nemen dan ook alle boeken en schriften weer
mee naar school.
Kinderen, met hulp van een onderwijsassistent, ontsmetten op maandagochtend de
chromebooks, die zij thuis gebruikt hebben.
Hygiënemaatregelen
Deze maatregelen blijven ongewijzigd:
● Iedereen ontsmet zijn/haar handen bij binnenkomst. Kinderen ontsmetten hun
handen onder toezicht, met handgel zonder alcohol.
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●
●
●
●
●

Iedereen wast goed en regelmatig zijn/haar handen met water en zeep voor
tenminste 20 seconden; voor/na het eten, na het buitenspelen, na de toiletgang
We gebruik papieren handdoekjes.
Er worden geen handen geschud
Hoesten/niezen in de elleboog
Niet aan je gezicht zitten.

In alle lokalen zijn desinfecterende handgel en spray aanwezig, te gebruiken door de
leerkracht en de schoonmaker. Alleen kinderen uit de midden- en bovenbouw mogen ook
gebruik maken van de desinfecterende handgel. Behalve de wc’s zijn ook alle lokalen
voorzien van zeep en papieren doekjes.
Schoonmaakwerkzaamheden
Deze extra werkzaamheden blijven ongewijzigd ten opzichte van de afgelopen periode:
● Na binnenkomst van de leerlingen worden trapleuningen en deurklinken/posten
schoongemaakt.
● Na de eerste pauze worden wc brillen en kranen schoongemaakt.
● Dagelijks na schooltijd doet de schoonmaker de volgende extra werkzaamheden:
○ reinigen van trapleuningen, deurklinken en kranen met desinfecterende spray
○ reinigen van leerling en groepstafels, bureaus en andere oppervlakken met
allesreiniger
○ reinigen van computers en telefoons met desinfecterende spray

Gezondheid van kinderen en teamleden
Wegstuurbeleid
Hierbij volgen wij de richtlijnen die vanuit de overheid gegeven zijn en in het bijgevoegde
protocol zijn opgenomen.
● Wanneer een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten
ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis.
● Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt,
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. Als een
leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald
● Zonder uitzondering moet een leerling of personeelslid met klachten naar huis.
Thuisblijfregels
De school past de 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.
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●

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.
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.
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep)
neemt de school contact op met de GGD.

NB. Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herken je de
klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Overleg met GGD en directeur van de
school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houdt het kind dan thuis tot
de (nieuwe) klachten voorbij zijn.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
● 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).
Waar mogelijk volgen deze kinderen thuis het onderwijs op afstand. Dit wordt per geval
besproken.

Vervanging personeel
Ook het personeel houdt zich aan bovenstaande wegstuur- en thuisblijfregels van het RIVM.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
● Personeelsleden met corona gerelateerde klachten worden getest conform het
landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
● 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).
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●

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.

Wanneer dit ertoe leidt dat er fysiek geen leerkracht voor de groep staat, bekijken we eerst
of er intern mogelijkheden zijn om dit op te vangen.
Lukt dat niet, vragen we vervanging aan bij SPO. Is er geen vervanging mogelijk, dan blijven
kinderen thuis.
Wanneer teamleden vanwege verkoudheidsklachten thuis blijven of omdat zij tot een
risicogroep behoren, maar niet ziek zijn, zullen zij vanuit huis werkzaamheden verrichten om
het fysiek onderwijs te ondersteunen, eventueel het onderwijs op afstand verzorgen als
kinderen door afwezigheid van de leerkracht niet naar school kunnen, of waar mogelijk
andere taken t.b.v. schoolontwikkeling op zich nemen. Hierover wordt per geval overleg
gepleegd met de directeur.
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