
 

 

 

 

 

 

Concrete vertaling van het PO-Raad Protocol  

naar het handelen op Vlinderbos 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers.  

 

Hierbij het 2de deel van de informatie omtrent de heropening van de basisscholen op 8               

februari. In dit document kunt u de vertaling lezen van het PO-Raad Protocol naar het               

handelen op Vlinderbos.  

 

Het was echt een enorme klus om deze beslissingen te nemen omdat we rekening willen               

houden met de kinderen en hen een veilig en warm gevoel willen geven binnen de muren                

van de school. Uiteraard moeten wij voldoen aan de wettelijke eisen en is er veel aandacht                

geweest voor de emoties van ouders en het team. We realiseren ons dat we het nooit                

helemaal naar ieder zijn wens kunnen uitvoeren, de groep is te groot en te divers. We                

hopen wel dat er vertrouwen is in de school, dat we ons uiterste best voor jullie kinderen                 

doen en jullie als ouders je uiteindelijk kunnen vinden in het onderstaand document.  

 

Met vriendelijke groet, 

Leontine Helleman  



Belangrijkste  doel op Vlinderbos: “We houden het virus buiten de poorten.” 

De thuisquarantaine-regel die de overheid ons heeft opgelegd, dat bij 1 ziek kind de hele               

klas in thuisquarantaine moet, levert heel veel onhandige momenten op voor kinderen,            

ouders en het team. Dit willen we dus te allen tijden voorkomen en ons beleid is daarop                 

gericht. Dit betekent dat we het virus buiten de school moeten houden.  

 

Alle maatregelen die we moeten en mogen uitvoeren zullen hierop gericht zijn. 

 

Samenwerking tussen ouders en school  
Om dit doel te bereiken hebben we elkaar nodig! 

  

Ten eerste: Het is superbelangrijk dat we een volledig transparante communicatie hebben,            

over en weer. De school zal u altijd op de hoogte brengen van eventuele besmettingen. Van                

u vragen we, bij ook maar enige twijfel over de gezondheid van uw kind, te bellen, te                 

overleggen en wellicht uw kind thuis te houden. Ook in het geval dat u in contact bent                 

geweest met een persoon die een paar dagen later positief is getest, bel altijd even met Eva.                 

Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we beter de risico’s inschatten. We willen                 

allemaal dat de school gewoon open blijft en uw kind lekker naar school kan gaan. 

 

Ten tweede: Bij klachten, blijf thuis. Dit geldt voor teamleden, ouders en de kinderen. Het               

opnieuw thuishouden van uw kind thuis is soms ongemakkelijk i.v.m. met uw werk maar het               

is echt belangrijk dat we dit allemaal doen.  

 

Ten derde: Als uw kind wel klachten heeft waardoor hij of zij niet naar kan school komen zal                  

de school zijn uiterste best doen het kind mee te laten doen met de reguliere les op school.                  

Er zal dan een link worden gezonden naar de ouders zodat het kind kan inloggen en kan                 

aansluiten (digitaal) bij de instructie. De leerkracht richt de camera op zichzelf en het bord,               

het kind kan meekijken, luisteren en ook een vraag stellen. U zult ook digitaal het te maken                 

werk ter verwerking van de instructie op de mail ontvangen.  

 

 

Doelstellingen en uitgangspunten van de maatregelen 
● Zoveel mogelijk het ‘normale’ bewaren in en rond de school. 

● De (geringe) risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk maken. 

● De continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk waarborgen. 

● Het beperken van contacten en reisbewegingen, zowel in als rondom de school, van             

zowel onderwijspersoneel, leerlingen en ouders. 

 

 

 



Opzet van het protocol van de PO raad 

De PO-raad heeft een document opgesteld voor alle scholen. Het protocol is opgedeeld in              

maatregelen in 3 categorieën.  

A: Wettelijk verplicht – dit betreffen maatregelen die al wettelijk verplicht waren.           

Scholen moeten deze maatregelen onder alle omstandigheden opvolgen. 

B: Noodzakelijke maatregel – dit betreffen maatregelen die zijn gebaseerd op de           

nadere bepalingen in het generiek kader dat het RIVM op heeft gesteld. Scholen moeten              

deze maatregelen onder alle omstandigheden opvolgen. 

C Dringend advies – dit betreffen maatregelen die niet verplicht zijn en niet in alle              

situaties haalbaar zullen zijn. Er wordt verwacht dat scholen deze maatregelen zo goed             

mogelijk invoeren, rekening houdend met hun eigen context. 

 

 

Algemene coronamaatregelen 
De algemene coronamaatregelen zijn wettelijk verplicht. Hieronder valt eigenlijk wat we al            

maanden doen, namelijk; 

1. Kinderen met klachten komen niet naar school. Ook bij een neusverkoudheid mag je             

kind niet naar school mogen. In het geval van chronische verkoudheidsklachten,           

astma of hooikoorts kan een leerling wel naar school. De meest actuele beslisboom             

is van 6 februari 2021, deze vindt u in een aparte bijlage.  

2. Binnen de school houdt alleen het personeel houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 

3. Hygiënemaatregelen zoals handen wassen, extra schoonmaken van deurknoppen        

van de lokalen, extra schoonmaken van de toiletten en kranen, gebruik van papieren             

handdoekjes. 

4. Ventileren. Het ventileren van ruimte blijkt een belangrijk instrument tegen de           

verspreiding van welk virus dan ook. Uiteraard houden we rekening met de            

buitentemperatuur maar KLEED UW KIND WARM AAN!!!! 

 

BSO 

De reguliere opvang van de BSO is nog niet open, alleen de noodopvang is beschikbaar. U                

dient zelf contact op te nemen met de betreffende BSO.  

 

Schooltijden  

De school is verplicht om de begin- en eindtijd te spreiden. De onderbouw, groep 1-4, start                

op de reguliere tijd (8.45 uur), de groepen 5-8 een kwartier later (9.00 uur). De kinderen                

gebruiken de eigen ingang. Deze gaat 15 minuten voor aanvang open.  

 

 

 

Basis- en onderbouw groep 1-4 : 



Maandag 8.45 uur - 14.45 uur 

Dinsdag 8.45 uur - 14.45 uur 

Woensdag 8.45 uur - 12.15 uur 

Donderdag 8.45 uur - 14.45 uur 

Vrijdag 8.45 uur - 14.45 uur Groep 1-2 is op vrijdag om 12.00 uur uit  

 

De aansluiting met de BSO wordt geregeld (alleen voor de kinderen die in aanmerking              

komen voor noodopvang bij de BSO). Zij gebruiken de hoofdingang aan de kant van de               

kleuters. 

 

Midden- en bovenbouw groep 5-8:  

Aanvang is een kwartier later en de dag eindigt op de reguliere tijd i.v.m. het               

continurooster. Zij gebruiken de ingang bij de bovenbouw. (Als het zo uitkomt door een              

jongere broer of zus is uw kind uiteraard al welkom op een eerder tijdstip). 

Maandag 9.00 uur - 15.00 uur 

Dinsdag 9.00 uur - 15.00 uur 

Woensdag 9.00 uur - 12.30 uur 

Donderdag 9.00 uur - 15.00 uur 

Vrijdag 9.00 uur - 15.00 uur 

 

Halen en brengen 

De maatregelen die al het hele jaar gelden blijven van kracht, namelijk dat de kinderen               

zoveel mogelijk alleen naar school komen of worden gebracht door 1 ouder. Het ophalen en               

brengen op de diverse plekken rond het plein, blijven gehandhaafd zoals jullie deze reeds              

kennen. Maakt u alstublieft buiten gebruik van de ruimte die er is en geef elkaar ook de                 

ruimte. Het advies voor ouders is om buiten een mondkapje te dragen, omdat volledig              

afstand houden niet altijd mogelijk is. 

 

Pauzetijden 
De pauze is per bouw en het plein wordt opgedeeld in zones zodat meerdere groepen               

tegelijkertijd buiten kunnen zijn. De uitzondering zijn de kleuters, zij spelen met 3 groepen              

tegelijkertijd buiten. Er is een uitgebreider pleinwachtrooster gemaakt om dit te           

ondersteunen.  

 

Cohorten 

Pauzetijden  Groep 

van 11.30 uur tot 12.00 uur 1/2 

van 12.00 uur tot 12.30 uur 3/4 

van 12.30 uur tot 13.00 uur 5/6 

van 13.00 uur tot 13.30 uur 7/8 



In het kader van de thuisquarantaine-regel zal iedere groep een cohort worden. Dit             

betekent dat de kinderen gewoon in de eigen groep met de eigen klasgenoten aan het werk                

zijn en samen spelen. Bij binnenkomst gaan ze direct naar de eigen klas en daar wacht de                 

leerkracht hen op.  

De taalwissel van de groepen 3-4 zal voorlopig ook niet doorgaan. Werken op de gangen is                

tijdelijk ook niet mogelijk. Gelukkig hebben we de zolders met heel veel extra werkruimte              

om samen te werken tijdens IPC.  

 

Werken in kleine groepjes binnen de klas 
Vlinderbos kiest ervoor dit advies niet op te volgen. Om tegemoet te komen aan het               

Jenaplanonderwijs en het sociaal emotionele aspect, vinden we het niet werkzaam in de             

groep om kleine groepjes te formeren die werkelijk geen contact met elkaar hebben. In het               

geval er een besmetting binnen een klas is, is het naar onze mening een illusie dat je met                  

een gerust hart alleen 4 kinderen, het kleine groepje, naar huis stuur voor thuisquarantaine.              

Door de beweging in de klas voor toiletbezoek, instructies en pakken van boeken,             

werkschriften etc, is dit niet haalbaar. We geven kinderen wel de boodschap mee bewust              

om te gaan met elkaar en rekening te houden met de gevoelens van een ander.  

 

Mondkapjes 
Sommige leerkrachten dragen een mondkapje/scherm in de school. Dit zijn uitzonderingen           

omdat deze teamleden tot een risicogroep behoren in verband met de eigen gezondheid.             

Deze leerkrachten zullen dit zelf communiceren met de ouders zodat zij het kunnen             

vertellen aan het kind.  

Leerlingen in de groepen 5-8, die zich prettiger voelen met het dragen van een mondkapje               

bij binnenkomst/vertrek en tijdens het lopen in de gang voor toiletbezoek, zijn vrij dit te               

doen. In de klas zelf wordt er geen mondkapje gedragen.  

  

Thuisquarantaine 
In het geval dat een klas in thuisquarantaine moet gaan, zullen we teruggaan naar              

thuisonderwijs zoals u dit tijdens de lockdown van ons gewend bent. Houdt u er rekening               

mee dat thuisquarantaine betekent dat er dus ook geen noodopvang is, ook voor de ouders               

met een vitaal beroep. Na 5 dagen zal de leerkracht zich laten testen. U staat vrij zelf een                  

beslissing te maken of u uw kind wil laten testen of niet. Kinderen die zich na de 5de dag                   

hebben laten testen mogen terugkeren naar school als de testresultaten negatief zijn. Kiest             

u ervoor uw kind niet te laten testen, blijft uw kind tot en met de 10de dag in                  

thuisquarantaine.  

Het onderwijs voor de kinderen die nog thuis zijn wordt online verzorgd door in te loggen                

tijdens de realtime instructies in de klas.  

 

Gym 



Levi zal zich inzetten om de gymlessen door te laten gaan op het plein, de voetbalkooi en                 

het grasveld in de buurt. Echter, dit is wel afhankelijk van het weer. We beloven jullie wel                 

ons uiterste best te doen bewegingsmomenten te creëren in en rond de school.  


