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PROTOCOL opstart  

SO Xaverius  

 

 

 

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS, in afstemming met LECSO/SBO Werkverband, 

Vivis en Simea, Ouders & Onderwijs en het Lerarencollectief. Het dient als handreiking voor de sector bij het opstarten 

van de scholen. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. In dit protocol wordt ingegaan op een 

aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer 

opengaan. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk, en is daarmee een levend 

document. Bij de heropening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke. 

 Versie 03 september 2020 

 

Basis 
 

100% van de leerlingen, 100% van de tijd fysiek onderwijs. 

 

 

 I  Algemeen  SO Xaverius 

 1 Algemene RIVM richtlijn 

Veiligheidsrisico’s 

 

 

Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, 
aangepast voor onderwijssetting. 
Specifiek zijn er de volgende maatregelen 

van kracht: 

 
• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter 

afstand bewaard te worden. 
• Tussen personeelsleden onderling moet 

altijd 1,5 meter afstand bewaard 
worden. 

• Scholen melden zich bij de GGD indien 

ze meer dan 3 ziektegeval (corona) 

hebben. 

Algemene richtlijnen voor personeel   
Hoesten, snotneus of koorts thuis blijven. 
 

In het algemeen geldt 
Na schooltijd z.s.m. naar huis. 

Alles wat thuis gedaan kan worden, wordt 
zoveel mogelijk thuis gedaan. 

Personeel is tot een half uur na lestijd 
telefonisch bereikbaar op school voor ouders 
en derden, daarna per mail. 

 
Tussen personeelsleden en leerling(en) moet 

zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 
worden 

2 Fysiek contact 

 

 

• Volwassenen houden anderhalve meter 

afstand van elkaar. 
• Iedereen wast zijn/haar handen 

meerdere keren per dag en goed, 

tenminste 20 sec. 
• Er worden geen handen geschud. 
• Hoesten/niezen in de elleboog. 
• Niet aan je gezicht zitten. 
• Voor sommige doelgroepen van 

leerlingen is het noodzakelijk dat er 

afwijkende besluiten genomen moeten 

worden door de school.  
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3 Hygiënemaatregelen  

 

 
 

Scholen dragen er zorg voor dat de 
algemene hygiënevoorschriften van het 
RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. 

Denk hierbij aan:  
Op iedere school en in ieder klaslokaal:  
• Zeeppompje. 
• Papieren handdoekjes. 
Aangeraden wordt regelmatig met water en 

zeep materialen te reinigen.  
•  

Een of meerdere personeelsleden moeten 
verantwoordelijk worden gesteld voor de 

uitvoering van deze hygiënemaatregelen. 
Specifiek zijn er de volgende maatregelen 

van kracht:  
• Scholen dragen er zorg voor dat de 

algemene hygiënevoorschriften van het 

RIVM zo veel mogelijk worden 
nageleefd. 

• Personeelsleden dragen géén 

persoonlijke beschermingsmiddelen 

(uitgezonderd de situaties die in 

hoofdstuk IV Gezondheid onder punt 1 

genoemd worden).  

Er is Kindante-breed ingekocht. 
Bij elke ingang staat een handdesinfectiezuil, 
deze moet gebruikt worden bij binnenkomst 

school door personeel en leerlingen.  
 

 
 

 
 
 

Fieke coördineert de hygiëne maatregelen..  

4 Hygiëneregeling leermiddelen en 

ondersteuningsvormen 

 

 

Leermiddelen, speelgoed, 

speelmaterialen, devices en werkplek 

dienen bij gebruik door meerdere 

leerlingen met regelmaat gereinigd te 

worden. Ook materialen die met 

regelmaat door meerdere leerkrachten 

worden gebruikt worden met regelmaat 

gereinigd. De hygiëne maatregelen 

gelden ook voor materialen van 

leerlingen zoals rolstoel, tillift en andere 

aan de leerling gerelateerde zaken die 

noodzakelijk zijn voor de schoolgang.  

Leerlingen maken gebruik van 

persoonsgebonden school ipad. 

 

Leerlingen doen zo weinig mogelijk samen 

met materialen (viltstiften, potloden, e.d.) 

 

Aan het einde van de schooldag worden de 

leerlingensets en eigenwerk plek gereinigd/ 

gedesinfecteerd door leerkracht. 

 

 

5 Schoonmaak Dagelijks intensieve schoonmaak. Asito (wellicht uitbreiding van uren). 

 

6 Afstand personeel Te allen tijde 1,5 meter afstand tussen 

personeelsleden onderling. 
 

 

 
 

 

 II Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod SO Xaverius 

 1 Focus  100% van de leerlingen, 100% van de 

onderwijstijd fysiek onderwijs. 
 

2 Omvang klassen Omvang volgens reguliere indeling.  

 

Wanneer er meer dan één volwassene in de 

klas aanwezig is t.b.v. het onderwijs (bijv. 

leerkracht en klasse-assistent), dient de 

afstand tussen volwassenen in acht 

genomen te worden.  

De groep blijft bij elkaar. Er wordt zoveel als 

mogelijk gezorgd dat de contacten met 

leerlingen/leerkrachten van andere groepen 

minimaal is en kortdurend. 

 

Kinderen worden niet buiten de eigen groep 

geplaatst, uitgezonderd de time-out op de 

gang. 
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3 Consequenties voor lestijd Geen.  

4 Consequenties voor aanbod Voor groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, 
schoolkampen, vieringen, musicals en 
excursies gelden de algemene richtlijnen 
vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten 
buiten het reguliere lesaanbod. De afweging 
over het al dan niet organiseren van 
groepsactiviteiten wordt op school- of 
bestuursniveau gemaakt binnen de 
richtlijnen van het RIVM.  
Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang 

en gebruik van blaasinstrumenten is voor 

leerlingen in het primair onderwijs 

toegestaan.  

 

5 Consequenties voor les op afstand Alleen voor de leerlingen die vanwege de 

RIVM richtlijnen geen fysiek onderwijs 

mogen volgen. 

 

6 Ondersteuning door ouders en/of 

(externe) professionals in de 

school bij leeractiviteiten 

Met het strikt toepassen van triage is 
aanwezigheid in de school van 
ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, 
stagiaires en (externe) professionals 
toegestaan. Volwassenen houden te allen 
tijde 1,5 m afstand tot elkaar en passen 
strikt de hygiënevoorschriften toe.  

 

 

7 Contact ouders Oudergesprekken kunnen in de school 
plaatsvinden met het strikt toepassen van 
triage en de 1,5 m afstand. 

 

 

 

 III In en rondom schoolgebouw SO Xaverius 

 1 Consequenties schoolgebouw en  
faciliteiten  

Waar mogelijk: ruimere opstelling in lokalen 

realiseren. 
Zorgen voor ruime looproutes, zeker voor 

personeel.  

 

 

2 Schoolplein Op het schoolplein geldt eveneens de 1,5m 
afstand tussen volwassenen.  

 

 

Voor schooltijd gaan de leerlingen meteen 
naar de eigen lokalen.  
Ouders begeven zich niet zonder afspraak op 

het schoolplein of in de school. 
 

3 Looproutes in de school De school hanteert zoveel mogelijk 

looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes 

zodat onderling contact beperkt kan worden. 

Dit betekent maatwerk voor iedere school. 

Er lopen geen leerlingen naar de keuken, 

kopieerapparaat, magazijn, kantoren om 

spullen/materialen/koffie/thee/pleisters e.d. 

te halen. 

 

  

4 Binnenkomst en looproutes door 

school 
Personeel staat buiten bij het hek/de deur om 
halen en brengen in goede banen te leiden. 
Waar mogelijk eigen ingang van lokalen 

benutten.  
Er worden (aanvullende) afspraken gemaakt 
met vervoerders over de plek van 

brengen/ophalen en het eventueel wachten. 
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van 

kracht:  
• Ouders/verzorgers komen niet op het 

schoolplein of in de school. 
• Leerlingen worden door maximaal één 

volwassene opgehaald (dit geldt niet voor 
leerlingen die in woongroepen met 

elkaar/bij elkaar wonen en daarmee 
gezien kunnen worden als één gezin). 

 

Leerlingen uit busjes lopen via de poort 
achterzijde direct naar de eigen groep. 
 

Leerlingen die gebracht worden uit Xonar 
klassen komen via ingang voorzijde (zijdeur)en 

lopen direct naar de eigen groep.  
Leerlingen SO & Zuyderland  die gebracht 
worden of zelfstandig komen via poort 

speelplaats voorzijde lopen direct naar de 
eigen groep. 

Zo gaan leerlingen ook weer naar huis.  
 

Er zijn aangepaste breng- en ophaaltijden voor 
leerlingen van Xonar en Zuyderland.  
 

Maximaal één leerling per groep naar het 

toilet (toiletkaart gebruiken).  
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Voor ouders geldt : 

1 volwassene brengt en haalt het kind  

Kind(eren) voor de poort afzetten en weer 

gaan om opstoppingen te voorkomen. 

Niet samenscholen aan de poort. 

Altijd minimaal 1.5 mtr afstand houden als 

ouders staan te wachten 

5 Leerlingenvervoer De gemeente organiseert het 
leerlingenvervoer voor de kinderen in het 
speciaal (basis) onderwijs op de reguliere 
wijze. De koepelorganisatie voor het 
Bedrijfspersonenvervoer heeft haar eigen 
coronaprotocol.  
• Meer informatie over het taxivervoer 

vindt u via: https://www.knv. nl/wp-

content/uploads/2001/10/Sectorprotocol-

leerlingen-en-kinderopvangvervoer-met-

bijlage-RIVM.pdf  

Leerlingenvervoer rijdt volgens normale 

dienstrooster.  

  

 6 Ventilatie Lucht lokalen en andere ruimtes 
meerdere keren per dag door ramen 
en deuren 10-15 minuten per keer 
tegenover elkaar open te zetten.  
Verder is het goed om recirculatie 
binnen één gemeenschappelijke 
ruimte, waar meerdere personen 
gedurende langere tijd bij elkaar 
zijn, te vermijden. Het gaat hier dan 
niet om recirculatie van lucht tussen 
verschillende ruimtes. Vermijd 
verder het ontstaan van 
luchtstromen door mobiele 
(zwenk)ventilatoren en airco’s in 
gemeenschappelijke ruimtes. Indien 
er geen andere mogelijkheid is tot 
verkoeling, zorg er dan voor dat er 
geen luchtstroom van persoon naar 
persoon gaat.  
Voor een volledig overzicht van 
richtlijnen rondom ventilatie wordt 
verwezen naar de handreiking die 
door de PO-Raad samen met de VO-
raad en Ruimte-OK is opgesteld en 
naar de algemene richtlijnen van het 
RIVM (https://lci.rivm.nl/ventilatie-
en-covid-19).  

   

 

• Voor alle scholen zal door een onafhankelijke 

externe partij een check gedaan worden om te 

onderzoeken of aanwezige 

luchtbehandelingssystemen veilig gebruikt 

kunnen worden.  

• Op basis van de daaruit voortkomende 

rapportages zal contact opgenomen worden 

met de GGD om vast te stellen of aanvullende 

maatregelen noodzakelijk zijn. 

• Alle scholen communiceren vóór 1 oktober 

aan alle ouders en medewerkers de 

bevindingen.  

 

Mochten er aanpassingen nodig zijn aan 

luchtbehandelingssystemen of 

ventilatiesystemen, dan ligt er voor genoemde 

datum een plan om ervoor te zorgen dat een 

gebouw voldoet aan de nu geldende richtlijnen 
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 IV Gezondheid SO Xaverius 

 1 Medisch handelen 

 

 

Medische handelingen kunnen zonder extra persoonlijke 
beschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Indien een 
individueel personeelslid toch behoefte heeft aan 
persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover 
overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het 
niet nodig.  
Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg 

in het regulier én speciaal (basis)onderwijs moeten 
worden uitgevoerd waarbij normaal gesproken 

handschoenen worden gedragen, wordt geadviseerd 
deze nu ook te dragen. Extra middelen, zoals 
mondkapjes, zijn niet nodig.  

 

 

 

Wanneer leerlingen gedrag vertonen 

waarbij zij een gevaar voor zichzelf 
en anderen vormen, en daardoor 
fysiek begrensd dienen te worden, 

staat de veiligheid voorop. Wanneer 
medewerkers vaak moeten ingrijpen 

bij een leerling, dan kan de school 
overwegen om andere maatregelen 
te nemen ten aanzien van de 

schoolgang.  
 

2 Wegstuurbeleid • Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten 
ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 4, gaat het 
personeelslid naar huis.  
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten 
ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 3, gaat de 
leerling naar huis. Leerlingen in groep 1 of 2 kunnen bij 
neusverkoudheid gewoon naar school, behalve:  
• als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten 
heeft;  
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een 
bevestigde COVID-19;  
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 
graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.  
• Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten 
heeft dan worden eventuele broers/zussen hierover 
geïnformeerd en gaan ook 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, wordt hij/zij direct door 

een ouder/ verzorger opgehaald. 

Bij aanhoudend 

grensoverschrijdend/ 
ordeverstorend gedrag van 
leerlingen zal contact opgenomen 

worden met ouders, ouders dienen 
dan het kind op te halen. In overleg 

met CvB wordt bepaald wanneer en 
of een kind kan terugkeren in de 
school.  

 
 

3 Gezondheidsmeting op school Bij twijfel wordt de temperatuur van een leerling 

gemeten op school, indien dit niet tot de mogelijkheden 
behoort gaat een leerling bij twijfel naar huis en wordt 
daar de temperatuur gemeten.  

 

 

Op school is een thermometer 

aanwezig. Fieke heeft deze in 
beheer.  

4 Thuisblijf regels – gezondheid 

leerlingen 

 

 

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM 
toe.  
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-- 
Besmettelijkheid.  
• Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt 
dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school 
mogen, behalve:  
• als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten 
heeft;  
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een 
bevestigde COVID-19;  
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 
graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.  
• Voor leerlingen vanaf groep 33 geldt dat zij 
thuisblijven:  
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die 
passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak);  
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• als de leerling contact heeft met een patiënt met een 
bevestigde COVID-19;  
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 
graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.Voor 
meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-
neusverkouden-kinderen.  
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet 
hij/zij tenminste 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: 
https://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 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, 
thuisblijven. Zie voor meer informatie: 
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.  
• Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten 
(vanaf drie leerlingen) neemt de school contact op met 
de GGD.  
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  
• Iedereen met één of meer van bovengenoemde 
klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies 
ook https://www. 
rijksoverheid.nl/onderwerpen/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). 

5 Thuisblijf regels – gezondheid 

personeel 

 

 

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM 
toe.  
Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland met de 
volgende klachten thuis blijven:  
• Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn  
• Hoesten.  
• Verhoging of koorts > 38°C  
• Moeilijk ademen/benauwdheid.  
• Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder 
neusverstopping).  
• Wanneer een personeelslid positief getest is op corona 
moet hij/ zij tenminste 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: https://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 10 dagen ná het laatste contact 
met die persoon, thuisblijven. Zie voor informatie: 
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis  
• Personeelsleden met klachten nemen contact op met 
de arbo-/ bedrijfsarts.  
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Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  
• Iedereen met één of meer van bovengenoemde 
klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de instructies 
ook https://www. 
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/testen  
• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen 
worden vrijgesteld van werk op school (keuze 
medewerker in overleg met de arbo-/bedrijfsarts 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-/bedrijfsarts kan hierbij betrokken worden.  

 6 Thuisquarantaine na verblijf in het 
buitenland  
 

Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen ouder dan 12 
jaar krijgen - net als iedereen in Nederland - na een 
verblijf in een land waar code oranje of rood geldt, of 
een land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt van 
code geel naar code oranje of rood, het dringende 
advies om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij 
terugkomst. Zie voor meer informatie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-
coronavirus/ vakantie-in-eigen-land-en-reizen-naar-het-
buitenland.  
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan 
mag diegene niet op school of op het schoolplein 
komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid 
op school mag een school personen wegsturen die dit 
advies niet in acht nemen.  
Uitzondering op de thuisquarantaine:  
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar 
school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en 
meedoen met sportactiviteiten. Zij blijven thuis bij 
gezondheidsklachten (zie hoofdstuk IV, paragraaf 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Capaciteit 
 SO Xaverius 

 1 Beschikbaarheid personeel  Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) 

vervangen. Indien er geen vervanging is, kunnen de 

mogelijkheden van thuisonderwijs door de school 

onderzocht worden. Dit is afhankelijk van de duur 

van afwezigheid van de leerkracht, zoals ook in de 

reguliere situatie. 

Vooralsnog gaan we NIET onderling 

vervangen! 

 

Bij afwezigheid van de leerkracht(en) 

blijft betreffende groep thuis en 

verzorgen we  onderwijs op afstand 

voor de desbetreffende groep. 

 

 


