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1. Uitgangspunten onderwijs 
 

● Alle kinderen gaan weer naar school. In geval van quarantaine of andere 
bijzondere situaties houden we nauw contact met de kinderen/ouders. Mocht dit 
contact afnemen of verdwijnen zullen we contact opnemen met de 
leerplichtambtenaar. 

● Voor kinderen die vanwege quarantaine maatregelen niet aanwezig kunnen zijn 
tijdens een schooldag, zullen we passende maatregelen nemen. 

●  
● In overleg met de vakleerkracht gym wordt een tijdelijk gymrooster gemaakt, 

waarbij alle kinderen minimaal 1 x per week buiten gymmen. 
● Er worden geen online instructies en lessen meer gegeven.  
● Voor de kernvakken wordt zoveel mogelijk het reguliere programma vervolgd, 

inclusief de methodegebonden toetsen. Dit programma wordt afgestemd binnen 
het bouwteam. 

● Het toetsprogramma, conform voorstel IB, wordt volgens planning uitgevoerd. 
● Verjaardagen kunnen gevierd worden, maar zonder ouders en alleen in eigen 

stamgroep. Er wordt niet getrakteerd. 
● Muzieklessen geven we vooralsnog zelf. 
● Kinderen gaan in principe allemaal weer naar school. Bij zorgen of vragen 

kunnen ouders contact opnemen met de stamgroepleider en zo nodig de directie.  
● Behalve door vaste vrijwilligers, vindt er geen ondersteuning plaats op school 

door ouders/verzorgers. 
● Voorlopig organiseren we geen vieringen, activiteiten en/of weeksluitingen 

buiten de eigen stamgroep.  
 

2. Hygiëne 
 

● Voor de hygiëne in school en in de groepen volgen we de richtlijnen van de RIVM 
en de GGD. 

● We verwachten dat de kinderen voor aankomst op school de handen grondig 
hebben gewassen (de kinderen maken op school geen gebruik van desinfecterende 
gel). 

● Bij binnenkomst in school wassen alle kinderen hun handen. Dat geldt ‘s 
morgens bij de start van de schooldag en na elke pauze. 

● Alle kinderen gaan naar binnen en buiten door de toegangsdeur die aan hun 
stamgroep is toegewezen. 

● De kinderen van MB en BB werken en spelen alleen in de eigen stamgroep. 
● De OB maakt duidelijke afspraken over het gebruik van gemeenschappelijke 

ruimtes. Kinderen van verschillende groepen spelen hier niet samen of door 
elkaar 

● Tijdens elke pauze  worden de gebruikte tafels en devices in alle lokalen  door 
kinderen of stamgroepleider afgenomen met schoonmaakspray. 

● In elke groep wordt kinderen geleerd hoe de handen op een goede manier 
gewassen worden. Hiervoor zijn in elke groep wasgel en papieren handdoekjes 
aanwezig.  



 

● Voor het eten worden de handen gewassen. 
● OB, MB en BB hebben gelijktijdig op verschillende plekken pauze. Per pauze 

hebben twee of drie medewerkers pleinwacht. 
● De centrale hal wordt ingericht als teamkamer (koffie en thee). Gebruikte kopjes 

worden centraal verzameld en vervolgens gereinigd. 
● Kinderen hebben tijdens lestijd geen toegang tot de centrale hal en speelzaal. 
● Bij de mobiele telefoons liggen desinfectiedoekjes 
● In de lokalen wordt voldoende geventileerd, in pauzes wordt er extra gelucht 

(alle deuren en ramen open). 
● Waar mogelijk creëren we binnen de scholen looproutes die voorkomen dat 

medewerkers  elkaar zonder voldoende afstand moeten passeren. 
● Na elke pauze en na afloop van de schooldag worden door de conciërges 

handdoekbakken geleegd en deurklinken en kranen afgenomen. Papieren 
handdoekjes horen niet bij het oud papier maar bij het restafval. 

●  

3. Groepsactiviteiten 
● Met betrekking tot alle groepsactiviteiten blijven we zeer terughoudend. Dit 

betekent voor de resterende weken tot de zomervakantie de volgende afspraken. 
○ De eindmusical op de PPS gaat niet door, maar het afscheid krijgt een 

alternatieve invulling. 
○ De eindmusical op ‘t Vlot kan overdag voor de kinderen van de eigen 

stamgroepen en ‘s avond voor de betreffende groep 8-ouders (max. 2 per 
kind tot een algeheel maximum van 30) opgevoerd worden. 

○ Geen weeksluitingen of centrale vieringen 
○ Geen schoolreisjes of bouwbrede-activiteiten tot de zomervakantie.  
○ Stamgroep-buitenactiviteiten zijn toegestaan (zonder begeleiding van 

ouders) 
● De bovenbouwkampen voor na de zomervakantie kunnen verder voorbereid 

worden. Een definitief besluit over doorgang wordt later genomen (afhankelijk 
van evt. nieuwe richtlijnen).  

○ Afspraak is dat alle bovenbouwkampen per locatie door moeten kunnen 
gaan. Zo mogelijk wordt een alternatief gezocht. Indien dit niet mogelijk 
worden alle kampen per locatie geannuleerd. 

● Vergaderingen vinden digitaal plaats. Overleggen in klein verband, afhankelijk 
van de strekking en het aantal deelnemers,  en met de mogelijkheid voldoende 
afstand te houden kunnen ‘live’ gevoerd worden. 

 

4. Pauzes 
 

● We organiseren vooralsnog de pauzes per bouw. De verschillende bouwen 
hebben hun eigen speeldeel op het schoolplein. We hanteren daarbij de huidige 
verdeling van het plein / de pleinen. 

● Op ‘t Vlot is er, in samenspraak met de Regenboog,  tot 10.10 uur en tussen 12.00 
en 12.30 uur ruimte om de pauzes te organiseren 

● In geval van kwetsuren is de eigen stamgroepleider verantwoordelijk (pleister 
plakken, etc.). Deze kan zo nodig de hulp van een BHV’er inroepen. Hiervoor zijn 



 

handschoenen en desinfectiemiddelen beschikbaar. 
 
 

5. Brengen en Halen 
 

PPS ochtend: 
 

● De ouders of verzorgers hebben geen toegang tot de school of het plein rond de 
PPS. 

● We doen een dringend verzoek aan de ouders om de kinderen lopend of op de 
fiets naar school te laten gaan of te brengen. 

● De midden- en bovenbouwkinderen worden tussen 8.00 en 8.15 uur op 
school verwacht. Zijn gaan zelfstandig via het plein naar de deur die bij hun 
stamgroep hoort (zie plattegrond). Op het plein zijn medewerkers aanwezig om 
de kinderen te begeleiden.  

● De onderbouwkinderen worden tussen 8.10 en 8.25 uur op school verwacht. 
De ouders van de kleuters mogen de kinderen via het plein achter de Overkant 
naar de betreffende stamgroepleider brengen. Na het overdragen, verlaten de 
ouders direct weer het plein. Ouders van kleuters die met de auto komen, dienen 
de auto in de omgeving van de school te parkeren (niet aan de Rummerinkhof of 
op de parkeerplaats achter de school). Mochten ouders voor 8.10 uur al 
aanwezig zijn, dan wachten ze even met hun kleuter op de parkeerplaats tot ze 
naar het Visio-plein kunnen lopen. 

● De parkeerplaats achter de school wordt tijdens het brengen ‘s morgen benut als 
kiss & ride-zone. Dat betekent de kinderen uit de auto laten en vervolgens 
doorrijden. Hier mag niet geparkeerd worden. De medewerkers zetten hun 
auto op de parkeerstrook grenzend aan de Torteltuin. 

● Ouders houden zelf voldoende afstand tot elkaar. 
● Langs de hele Rummerinkhof kan, zoals al gebruikelijk was,  niet geparkeerd 

en/of gestopt worden! Ouders die met de auto komen en de kinderen naar het 
plein willen brengen, dienen de auto elders te parkeren (bijvoorbeeld P&R 
station). De kinderen komen, eventueel samen met hun ouders, lopend naar de 
school. Om het aantal volwassenen rond de school te beperken gaan we er van 
uit dat de oudere kinderen zoveel mogelijk  zelfstandig, eventueel samen met een 
jonger broertje of zusje, naar school lopen.  

● Kinderen op de fiets kunnen deze op het plein parkeren op de gebruikelijke 
plekken. 

● Ouders die de kinderen op de fiets brengen nemen afscheid aan de 
Rummerinkhof of op de parkeerplaats. 

● Per gezin mag 1 ouder de kinderen brengen 
● Toegang tot de school: 

○ onderbouwen 
■ Sprookjesbos - eigen deur lokaal 
■ Toverwoud - deur naast fietsenschuur (voetbalveldje) 
■ Heksenkring en Elfenbank - achteringang Overkant 

○ middenbouwen 



 

■ Drakenstein en Mansolein -PPS-ingang rechts 
■ Apenrots (branddeur extra lokaal) 
■ Orion en Villa - ingang zijkant MB-vleugel 

○ bovenbouwen 
■ Narnia en Thule - PPS-ingang links 
■ Olympus en Atlantis - ingangen bovenbouwvleugel 

 
 

PPS middag: 
● De parkeerplaats is ‘s middags volledig afgesloten voor auto’s. Ouders die de 

kinderen toch met de auto willen ophalen dienen deze ergens anders te parkeren 
(niet aan de Rummerinkhof). Alleen de busjes van de BSO mogen kort aan de 
Rummerinkhof parkeren.  

● Bij het verplaatsen naar en van de school houden volwassenen minimaal 1,5 
meter afstand tot elkaar. 

● De kleuters zijn om 13.45 uur vrij en kunnen door de ouders opgevangen 
worden op de parkeerplaats achter de school.. De kinderen worden door de 
stamgroepleiders als groep begeleid naar  de parkeerplaats en daar 
overgedragen aan de ouders. Om een vlotte doorloop te realiseren is het van 
groot belang dat ouders om 13.45 uur aanwezig zijn. De ouders vertrekken 
vervolgens direct naar huis of wachten op de parkeerplaats op de oudere 
kinderen. 

● De onderbouwkinderen die ‘naar de BSO’ gaan worden om 13.40 uur opgehaald 
in de stamgroepen en gaan dan naar de BSO-ruimte in de Overkant. 

● Om 13.50 uur worden de middenbouwen door de stamgroepleider naar de 
parkeerplaats gebracht. Kinderen die op de fiets zijn nemen deze mee naar de 
parkeerplaats. Van hieruit kunnen de kinderen direct naar huis of wachten op 
een broer of zus uit de bovenbouw. 

● Om 14.00 uur worden de bovenbouwen door de stamgroepleider naar de 
parkeerplaats gebracht. Kinderen die op de fiets zijn nemen deze mee naar de 
parkeerplaats. Van hieruit gaan de kinderen direct zelfstandig of met de ouder 
naar huis. Bovenbouwers die zelfstandig naar huis fietsen mogen het plein aan 
de straatkant verlaten. 

● De parkeerplaats biedt voldoende ruimte voor wachtende ouders om 1,5 meter 
afstand van elkaar te houden. We vragen ouders om het trottoir naast de 
Torteltuin daarom vrij te houden, zodat een goede doorloop mogelijk is. 

● Speelafspraken e.d. graag vooraf en zo veel mogelijk thuis maken. 
● Er mag na schooltijd niet op het schoolplein gespeeld worden (i.v.m. BSO e.d.) 
● Per gezin mag 1 ouder de kinderen ophalen. 

 

  



 

‘t Vlot ochtend: 
● Ouders en verzorgers hebben geen toegang tot de school of het schoolplein. 
● We doen een dringend verzoek aan de ouders om de kinderen lopend of op de 

fiets naar school te laten gaan of te brengen. 
● Ouders en kinderen die vanaf de Abraham Kuypersingel komen lopen achter de 

Baptistenkerk langs naar de voorkant van het plein. 
● De kinderen kunnen tussen 8.00 en 8.15 uur het plein betreden. Ze worden hier 

opgevangen door de stamgroepleiders bij specifieke toegangen die aan de 
stamgroepen worden toegewezen. 

● De onderbouwleerkrachten staan dichtbij het trottoir van de Mars, zodat ze daar 
hun kinderen kunnen opvangen. Ze lopen vervolgens als groep naar de klas. 

● Per gezin mag 1 ouder de kinderen brengen 
● Toegang tot de school: 

○ ‘t Wad - eigen ingang 
○ ‘t Rif en De Schatkist - deur bij eigen lokaal 
○ Koraal en ‘t Strand - hoofdingang 
○ Zeesterren - centrale ingang 

 

‘t Vlot middag: 
● Ouders die toch kinderen met de auto komen ophalen dienen zo veel mogelijk 

elders de auto te parkeren. Parkeren en stoppen langs de Mars (rode lijn)  is niet 
toegestaan. 

● Ophalende ouders wachten verspreid over de parkeerplaats en de Mars op  de 
kinderen. De stamgroepleiders geleiden de kinderen als groep naar buiten en 
dragen de kinderen daar over aan de ouder.  

● Onderbouw om 13.50 uur (graag op tijd aanwezig zijn!) 
● Midden- en bovenbouw om 14.00 uur 
● Ouders van onderbouw kinderen kunnen gebruik maken van het trottoir langs 

het plein. Ouders van oudere kinderen wachten aan de overkant van de weg. 
● Ouders en kinderen verlaten zo snel mogelijk de omgeving van de school. Er mag 

na schooltijd niet op het plein gespeeld worden (om 14.15 uur verlaten de 
kinderen van de Regenboog de school). Speelafspraken zoveel mogelijk vooraf en 
thuis maken. 

● De BSO-kinderen worden verzameld en opgehaald op het podium in de hal. 
 

 

  



 

6. Ziekte 
 

Kinderen 
● Een kind met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 

○ Neusverkoudheid. 
○ Hoesten. 
○ Moeilijk ademen/benauwdheid. 
○ Tijdelijk minder ruiken en proeven. 
○ Een leerling met koorts boven 38 °C 

● Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de 
klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten 
anders dan je gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten 
voorbij zijn.  

● Wanneer een kind positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen 
thuisblijven en uitzieken. De kind 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 het kind koorts boven 38 °C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind 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 het kind getest is voor COVID-19 en een 
positieve uitslag heeft, moet het kind 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 het kind met klachten (vanaf drie kinderen per groep) 
neemt de school contact op met de GGD. 

Personeel 
● De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat 

betekent dat een medewerker  thuisblijft bij de volgende klachten: 
○ Neusverkoudheid. 
○ Hoesten. 
○ Keelpijn. 
○ Moeilijk ademen. 
○ Tijdelijk minder ruiken en proeven 
○ Boven 38 graden koorts. 
○  

 
• 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 
 

● Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
• Personeelsleden met coronagerelateerde 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 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 

Vervanging 
● Indien een stamgroepleider afwezig is, zal er gezocht worden naar een invaller. 

Indien deze niet voorhanden is, zal de eerste dag noodvervanging plaatsvinden 
door een OOP-medewerker. Bij volgende dagen zal een stamgroep thuis moeten 
blijven. Dit draait conform het ‘vervangingsprotocol’ door. 
 

 

7. Externen in school 
 

● Hulp-ouders e.d.  zijn niet aanwezig in de school 
● In principe kunnen externe ondersteuners en begeleiders hun werkzaamheden 

in de school hervatten. Voor hen gelden dezelfde hygiëne- en afstandsregels als 
het schoolpersoneel. 



 

● Onderhoudswerkzaamheden door derden altijd pas na overleg met de directie. 
● Stagiaires kunnen hun stage hervatten op school. Dit gebeurt in overleg met hun 

mentor. Voor hen gelden dezelfde hygiëne- en afstandsregels als het 
schoolpersoneel. 

● Oudergesprekken en portfoliogesprekken vinden digitaal plaats. In bijzondere 
situaties kan na overleg met de directie afgeweken worden van deze regel. 

 
 
 
 
 
 

 


