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Afspraken buiten de school/op het schoolplein: 

- Geen ouders/verzorgers op het schoolplein. 

- Geen ouders/verzorgers binnen de school.  

- Klassen hebben allemaal een eigen ingang. 

Appelboom: deur van het kleuterplein. 

Eik/Knotwilg/Linde: eigen deur bij het lokaal.  

Beuk/Hazelaar: deur aan het schoolplein. 

Populier/Kastanje: deur van de hoofdingang. 

Berk: deur van het techniekplein.  

- Maximaal 2 klassen per pauze buiten op het plein 

onder begeleiding van de eigen leerkracht.  

- ’s Morgens gelijk naar binnen, ’s middags met de 

leerkracht mee naar buiten.  

 

Afspraken binnen de school: 

- Kinderen houden zoveel mogelijk 1,5 

meter afstand van de leerkrachten. 

- Binnen de school volgt iedereen de 

looproute in de gangen.  

- Wij wassen/desinfecteren onze handen 

zoveel mogelijk: 

Na wc bezoek, buitenspelen en voor het 

eten/drinken.  

Na wc bezoek wordt het toilet 

schoongemaakt. 

- Hoesten/niezen doen we in onze 

elleboog. 

- Tafels en stoelen worden regelmatig 

schoongemaakt.  

- Kinderen mogen trakteren alleen binnen 

de klas aan medeleerlingen en 

leerkrachten. Traktatie moet wel verpakt 

zijn.  

- Geen eigen spullen/knuffels/speelgoed 

mee naar school.  

- Leerkrachten zorgen voor voldoende 

ventilatie in de groepen.  

- Voorlopig geen Lisbo i.v.m. verplaatsen 

van leerlingen.  

- Gymlessen gaan gewoon starten. 

Douchen voorlopig niet verplicht.  

 

Richtlijnen RIVM voor leerlingen, 

ouders/verzorgers en medewerkers met betrekking 

tot Corona: 

- Leerlingen die hoesten, niezen, benauwd zijn of 

koorts (38 graden) hebben blijven thuis. Advies is 

laten testen bij de GGD.  

- Leerlingen die getest worden moeten thuis 

blijven in afwachting van de uitslag. Bij een 

negatieve test mogen leerlingen weer naar 

school, positieve test moeten leerlingen in 

quarantaine. Ouders/verzorgers stellen de school 

op de hoogte.  

- Als iemand van het gezin koorts heeft (38 graden 

of hoger) moet het hele gezin binnen blijven. Je 

mag pas weer naar buiten als je 24 uur 

klachtenvrij bent of bij een negatieve test.  

- Leerlingen en personeelsleden met 

verkoudheidsklachten mogen niet op school 

komen. Als een leerling verkouden en/of ziek is 

of wordt, wordt hij/zij direct door de ouder(s)/ 

verzorger(s) opgehaald. Het is aan de school om 

besluiten te nemen over toelating of weigering 

van de leerlingen, niet aan de ouders. 

- GGD wordt ingeschakeld wanneer nodig is.  

 


