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Introductie 

 

Na de zomervakantie zullen alle scholen weer ‘gewoon’ gaan draaien. Wij starten weer op maandag 31 augustus. Een paar 

zaken blijven echter nog van kracht en dat zijn de (preventieve) hygiëne maatregelen en de anderhalvemeterregel. Die 

maatregelen hebben zeker nog wel impact door met name de hoeveelheid volwassenen die in ons schoolgebouw mogen en 

kunnen zijn. De inloop zal dus nog gehandhaafd blijven op de wijze zoals nu ‘het nieuwe normaal’ is geworden. 

 

In dit plan van aanpak staat verder uitgewerkt hoe we daar vanaf de start van schooljaar 2020-2021 vorm aan zullen geven. 

Dit plan van aanpak is uiteraard onder voorbehoud, want we weten nu nog niet hoe we er aan het einde van de 

zomervakantie voor zullen staan. Daar zit dus nog enige onzekerheid: 

- De situatie kan positief veranderen. In dat geval zullen we weer volledig teruggaan naar normaal. In dat geval zal 

die aanpassing slechts een algemene mededeling zijn.  

- De situatie kan negatief veranderen: In dat geval zullen we u een aangepast plan van aanpak presenteren voor de 

start van het nieuwe schooljaar. 

 

Verder zullen we als alle corona-maatregelen niet meer noodzakelijk worden geacht in elk geval twee zaken aanpassen ten 

opzichte van de schoolafspraken voor de corona-periode. Het gaat dan om het beperkt toelaten van ouders bij de inloop van 

de school tussen 8.15 uur en 8.30 uur en het gebruik van Microsoft TEAMS als communicatiemiddel. Meer daarover leest u 

dit protocol. Uiteraard zal ook de Nieuwsflits die via Social Schools verstuurd wordt gebruikt worden als medium om 

aanvullende informatie of verdere uitwerking van allerlei zaken aan u te melden. 

 

Wij hopen hiermee in elk geval alvast duidelijkheid te kunnen bieden over de start van schooljaar 2020-2021 met de kennis 

van zaken en de landelijke regelgeving die we nu hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het MT, 

 

Jan Noorlander 

Directeur BS Het Baken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktische zaken schematisch weergegeven 

I. Algemeen 
1. Algemene RIVM-richtlijn 

veiligheidsrisico’s 
De nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor onderwijssetting.  
Specifiek zijn 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.  

 Wij melden ons bij de GGD indien we een ziektegeval (corona) hebben 

2 Fysiek contact en 
Hygiënemaatregelen 

 Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar. 

 Iedereen wast zijn handen regelmatig. Zeker na toiletgebruik. Er staat in elke klas 
ook een dispenser met desinfecterende gel. 

 Er worden geen handen geschud en hoesten en niesen gaat in de elleboog. 

 In elke klas zijn papieren handdoekjes en een zeepdispenser. 

3 Hygiëne leermiddelen en 
schoonmaak 

 Gezamenlijke leermiddelen, devices en werkplekken worden regelmatig ontsmet. 

 Toiletten worden ook onder lestijd extra gereinigd door interne schoonmaakster en/of 
conciërge en na schooltijd volgt sowieso een reiniging door het schoonmaakbedrijf. 

II. Aanwezigheid leerlingen op school en lesaanbod 
1 Aan- en afwezigheid 

leerlingen 
 Alle leerlingen komen in principe naar school. 

 Leerlingen die niet naar school kunnen komen (ziekte e.d.) worden afgemeld door de 
ouders. Dat kan in de App of via de ziekmeldmodule op de website. 

2. Consequenties voor de lestijd   De reguliere lestijden van voor de corona-periode worden weer aangehouden.  
Hele dagen: 8.30 u – 15.00 u (lunchpauze tussen 12.00 u – 13.00 u) 
Woensdag: 8.30 u – 12.15 u 
De leerlingen komen tussen 8.15 uur – 8.30 uur binnen. 

 Het verplichte continurooster dat we de laatste maanden voor de zomervakantie 
hanteerden komt te vervallen. 

 Er is gewoon weer ‘betaalde TSO’ voor de kinderen die daar gebruik van 
moeten/willen maken. 
 

3. Consequenties voor het 
lesaanbod 

 Er geldt weer een regulier onderwijsaanbod. 
 

4. Gymlessen  Gymlessen voor de groepen 3-8 vinden weer in de sporthal plaats.  

 De kleuters kunnen weer gebruik maken van het speellokaal. 
Het gymrooster wordt in de Nieuwsflits die in de vakantie uitkomt gepubliceerd. 

5. Groepsactiviteiten en 
andersoortige activiteiten tot 
januari 2021 
 
(De activiteiten vanaf januari 
2021 bekijken we in het 
najaar aan de hand van de 
dan geldende maatregelen) 

 Maandsluitingen: De maandsluitingen vinden op de ingeplande data plaats. Zolang 
de anderhalvemeterregel van kracht is zullen er geen ouders als publiek worden 
toegelaten. Het publiek zal tot nader order dus bestaan uit leerlingen van de 
optredende groepen. 

 Algemene Informatieavond: De traditionele informatieavond zal dus ook niet plaats 
kunnen vinden. Wij vinden het wel belangrijk dat u kennis kan maken met de 
leerkracht en omgekeerd. In plaats daarvan zullen er daarom individuele 
startgesprekken met alle ouders worden ingepland in de eerste schoolmaand. Die 
gesprekken kunnen zowel ‘live’ als via Microsoft TEAMS plaats vinden. U ontvangt 
hier een uitnodiging voor van de betreffende leerkracht. Het is logistiek niet mogelijk 
om dit voor meerdere kinderen naadloos op elkaar af te stemmen en gesprekken 
opeenvolgend plaats te laten vinden. 

 ALV ouderraad: Die gaat in principe ‘live’ plaatsvinden. Daar is via Social Schools al 
een bericht over uitgegaan. U dient zich hier speciaal voor aan te melden, zodat er 
een veilige setting in de school gecreëerd kan worden. Onze maximale capaciteit 
hiervoor is 30 personen. 

 Schoolkamp: Op dit moment staat niets het schoolkamp van de groepen 8 begin 
oktober in de weg. 

 Schoolproject + Projectavond: Normaal gesproken starten we in oktober met een 
schoolproject en een daarbij behorende projectafsluiting voor ouders en leerlingen. 
Dat zal aan het begin van het schooljaar zeker nog niet mogelijk zijn en daarom doen 
we het dit jaar anders. Omdat we in schooljaar 2020-2021 in het 20e jaar van ons 
bestaan zitten, is komend schooljaar ons lustrumjaar. Een lustrumcommissie zal 
gedurende het hele schooljaar verschillende evenementen organiseren om dit te 
vieren. Uiteraard met inachtname van de dan geldende veiligheidsregels. U wordt 
daar gedurende het schooljaar via Social Schools van op de hoogte gehouden. 

 Schoolfotograaf: Dit zal gewoon zoals gebruikelijk plaatsvinden.  

 Sinterklaas en Kerst: Deze evenementen zullen met inachtname van de geldende 
veiligheidsregels gewoon plaatsvinden. 



6. Rapporten   De fysieke rapportgesprekken kunnen in de toekomst weer gewoon plaatsvinden. 
Dat kan fysiek of op verzoek via Microsoft TEAMS. Uiteraard met inachtname van de 
anderhalvemeterregel. 

7. Ondersteuning door ouders 
en externen bij 
leeractiviteiten 

 De ondersteuning door externen (arrangementsbegeleiders, dyslexiebegeleiders, 
Spaanse les door externe docent etc.) is weer mogelijk IN de school. 

 De TSO gaat weer draaien zoals ‘normaal’ met de overblijfkrachten in de klassen. 

 Ouders mogen individueel de school in komen voor ondersteunende activiteiten. 
(Denk aan hoekenuur, schoolbieb e.d.) 
 

Voor alle ouders blijft gelden: bij milde klachten blijven we thuis. 
 

8. Contact met ouders  Fysieke gesprekken kunnen met inachtname van de anderhalvemeterregel weer 
plaats vinden. 

 Ouders zijn niet aanwezig in de school en op de speelplaats met uitzondering van 
(kort) de kleuterouders tijdens het halen en brengen van de kinderen. (n.b.: En in de 
eerste schoolweek ook de ouders van de groepen 3) 

 

9. Wenkleuters en nieuw 
startende kleuters 
(maatwerk) 

 In principe kunnen wendagen bij nieuw startende kleuters doorgaan en door de 
leerkracht in overleg met de ouders worden ingepland. (Ouders hebben de vrije 
keuze om hier wel of geen gebruik van te maken.) 

 In principe kunnen startende kleuters gewoon starten op de manier waarop alle 
kleuters les krijgen.  

III. In en rondom het schoolgebouw 
1. Consequenties indeling 

lokalen 
Leerkrachten delen hun klas zo in, dat er maximale ruimte tussen leerlingen en leerkrachten 
wordt gewaarborgd. 

2. Schoolpleingebruik tijdens 
pauzes 

We gaan weer gewoon onze reguliere roosters gebruiken.  

3. Binnenkomst en looproutes 
door de school 

We willen geen ouders op de speelplaats (kort de fietsenstalling in bij jonge kinderen is 
toegestaan) Alleen ouders van kleuters mogen hun kind zelf bij de leerkracht afgeven. Alleen in 
de eerste schoolweek geldt dit ook voor de leerlingen uit de groepen 3.  
Graag ook kort afscheid nemen –het liefst al in de auto of naast de fiets-  en daarna snel naar 
huis vertrekken a.u.b. Wij willen u verzoeken om kinderen indien mogelijk zelf naar school te laten 
komen i.p.v. naar school te brengen.  
 
De deuren gaan om 8.15 uur open. We willen starten om 8.30 uur.  

 De kleutergroepen verzamelen net zoals voor de vakantie het geval was bij hun 
leerkracht die op een aangegeven plaats klaar staat. Als alle leerlingen van de klas er 
zijn, gaat deze groep met de leerkracht naar binnen. 
- De groepen A en C komen via het hek aan de Oudelandselaankant binnen en 

worden daar ook weer opgehaald. 

- De groepen B-D-E-F komen aan de Röntgenstraatkant binnen en worden daar 
ook weer opgehaald. 

 De groepen 3 verzamelen alleen in de eerste schoolweek ook nog even op de 
speelplaats. Locatie: voor de ramen van de twee speellokalen. Zij lopen om 8.30 uur 
met hun leerkracht mee naar binnen.  

 De groepen 4 t/m 8  (en vanaf de 2e schoolweek ook de groepen 3) lopen 
rechtstreeks naar hun klas. Geen ‘gehang en getreuzel op de speelplaats’. 
- De groepen 3 en 4A en 4B nemen de ingang HAL A. 

- De groepen 4C en 5 komen binnen via HAL B 
- De groepen 6 en 7A en 7C komen binnen via HAL C 
- De groepen 7C en 8 komen binnen via de noodingang aan de Oudelandselaan 

(IJzeren hek) 

 Bij het verlaten van de school volgen we de omgekeerde weg: 
- Uitgang is voor alle groepen hetzelfde als de ingang. 

- De kleuterleerkracht stelt zich met de klas weer op de vastgestelde plaatsen 
op. Ouders blijven achter het hek. Als de betreffende ouder/verzorger in het 
zicht is worden de leerlingen meegegeven.  

- In de eerste schoolweek gebeurt dit ook bij de groepen 3. 
- Pleingebruik bij aankomst en vertrek door leerlingen: Fietsers gaan altijd via de 

grote hekken bij de fietsenstallingen de speelplaats op. Wandelaars altijd via de 
voetgangershekken. 

 Om 12.00 uur bij de start van de lunchpauze lopen de leerkrachten van de 
groepen 1-2 en (alleen in de eerste schoolweek) de groepen 3 met de kinderen die 
elders eten op de gebruikelijke manier mee naar buiten en geven ze mee aan de 
juiste persoon. Deze kinderen worden om 12.55 u weer op dezelfde manier op de 



speelplaats opgehaald, al zullen er tijdens de lunchpauze geen afzettingen (kunnen) 
worden neergezet.  De overige leerlingen lopen zoals gebruikelijk zelf naar buiten. 
 

4. Thuis al voorbereiden Zorg ervoor dat de kinderen vlak voordat ze naar school komen thuis al naar toilet zijn geweest 
en met gewassen handen naar school komen. 

IV. Gezondheid 
1. Welke leerlingen mogen niet 

naar school komen? 
 Als een leerling corona-gerelateerde klachten heeft blijft een kind thuis. Kleuters 

mogen bij alleen neusverkoudheid wel naar school. 

 Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs. (Beslissing ligt bij de ouders in overleg met school) 

 Leerlingen van wie gezinsleden behoren tot een risicogroep kunnen worden 
vrijgesteld van fysiek onderwijs. (Beslissing ligt bij de ouders in overleg met de 
school) 

 Als een kind op school ziek wordt of last heeft van milde verschijnselen worden de 
ouders gebeld en dient de leerling direct te worden opgehaald van school. 

 Bij twijfel bepaalt de school. 

2. Thuisblijfregels gezondheid 
personeel 

 De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe inzake de aanwezigheid 
van ‘milde klachten’. 

 Personeelsleden met corona-gerelateerde klachten komen niet naar school en 
kunnen worden getest conform de zorgaanpak. 

V. Capaciteit 
1. Beschikbaarheid personeel  Bij reguliere ziekmeldingen van leerkrachten proberen wij ook eerst intern een 

vervanger te vinden. Mocht dat niet lukken geldt het protocol: De eerste ziektedag 
van een leerkracht proberen we intern op te vangen. Mocht dat de 2e dag niet 
lukken, dan ontvangen ouders de avond ervoor een melding op social schools dat de 
betreffende kinderen NIET naar school kunnen komen. Er is dan ook geen 
noodopvang mogelijk helaas. Bij langdurige ziekte van een collega proberen we 
uiteraard een goede structurele oplossing te vinden. 

 Omdat ook leerkrachten zich moeten laten testen bij corona-gerelateerde klachten, 
zullen we ook moeten proberen om de groep tijdens hun afwezigheid (duur van 
afspraak test tot uitslag: meestal 2 of 3 dagen) op te vangen op bovenstaande wijze. 
 

VI. Opvang 
1. Noodopvang kinderen in 

kwetsbare posities en 
leerlingen van ouders met 
cruciale beroepen. 

Er is geen noodopvang meer. 
 

2. Tussenschoolse opvang De TSO wordt weer opgepakt zoals gebruikelijk. Op onze website kunt u onder het kopje ‘TSO’ 
meer inhoudelijke informatie lezen.  Uiteraard houden TSO-medewerkers anderhalve meter 
afstand van elkaar en leerkrachten. Bij milde klachten blijven ook zij thuis. Ook voor hen geldt 
het testbeleid. 
 
Afmelden zieke leerling bij TSO: 

- Als een leerling op school ziek gemeld wordt, geven wij dat door aan onze 
eigen TSO.  

- Maakt u gebruik van externe TSO (De BSO Lunch van BSO Zus&Zo 
bijvoorbeeld), dan dient u uw kind ook daar ziek te melden. 

 

3. Kinderopvang/buitenschoolse 
opvang 

Buitenschoolse opvang draait weer zoals gewoon. 

VII. Algemene school organisatorische zaken 
1. Traktaties Jarigen kunnen alleen vanuit de fabriek voorverpakte traktaties uitdelen om hygiënische 

redenen. Deze kunnen weer in de klas worden genuttigd.  

 

 

 

 

 

 



I. Inloop leerlingen en ouders na de corona-maatregelen 
1. Inloop  Na de Corona-periode zullen we bij de aanvang van de school het mee naar binnen gaan van 

ouders anders regelen. Voor de corona-periode mochten ouders van alle groepen mee de school 
in tussen 8.15 uur en 8.30 uur. Vanaf het begin van de coronacrisis mochten ouders echter niet 
meer de school/de klas in. Dit vanwege de kans op besmetting. Wat ons in die periode opviel was 
de rust waarmee kinderen vanaf dat moment zelf binnen kwamen. We konden in alle klassen voor 
het eerst echt op tijd starten met de lessen en het inloopkwartier ademde veel meer rust uit. Ook 
zagen we in korte tijd de zelfstandigheid en de zelfverantwoordelijkheid van de kinderen sterk toe 
nemen. Jassen werden zelf aan- en uit getrokken en opgehangen, broodtrommels en fruit werden 
keurig op de daarvoor bestemde plaatsen neergezet, kleine mededelingen werden door de 
kinderen zelf netjes aan de leerkrachten doorgegeven  en er waren ineens veel minder kinderen 
die spullen van thuis (eten/drinken, gymspullen/huiswerk etc.) vergeten waren mee te nemen. We 
gaan dit daarom na de corona periode ook als schoolregel invoeren. Puur omdat het rust, 
effectieve leertijd en zelfstandigheid en de zelfverantwoordelijkheid van kinderen vergroot. 
 
Hoe gaat dat er uit zien: 

- Ouders van de groepen 1-2 mogen hun kind dagelijks zelf tot in de klas wegbrengen. 
- Ouders van de groepen 3 mogen tot aan de herfstvakantie hun kind dagelijks tot in de 

klas wegbrengen. 
- De leerlingen van de groepen 4-8 gaan zonder ouders naar binnen. 

Omdat we het wel belangrijk vinden dat u ook met een zekere regelmaat de kans krijgt om met 
uw kind mee naar binnen te gaan wordt er om de 3 weken  één dag ingepland waarop ook de 
ouders van de groepen 3-8 hun kind tot aan de klas weg mogen brengen. Deze data komen in 
de jaarkalender/Nieuwsflits te staan als ‘INLOOPOCHTEND’. U mag hier gebruik van maken, 
maar dit hoeft uiteraard niet 
 
N.B.: Deze inloopochtend kan pas van start gaan nadat alle coronamaartgelen (de 
anderhalvemeterregel) landelijk versoepeld zijn. Tot nader order kan er dus ook geen 
inloopochtend plaats vinden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


