
 
Protocol opening na de zomervakantie Cornelis Vrijschool 

Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod 
 

 
 
 

• Alle leerlingen gaan volledig naar school; 

• Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter 
afstand gehandhaafd te worden; 

• De reguliere schooltijden zijn weer van toepassing;  

• Kinderen die jarig zijn mogen trakteren, maar gaan 
niet langs alle leerkrachten. De ouders mogen niet 
mee de school in; 

• Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld Chinski, 
Ouder- en kindadviseur of Semmi wordt in de school 
aangeboden; 

• Gymnastiek wordt, afhankelijk van het weer, binnen 
of buiten gegeven. Dit kan in halve of hele groepen 
plaatsvinden afhankelijk van de gemaakte afspraken 
met de leerkrachten; 

• Voor muziekonderwijs geldt dat zang is toegestaan. 
 

In en rondom schoolgebouw 
 

 

 
 
 

• Ouders/verzorgers komen niet in de school; 

• Oudergesprekken vinden op uitnodiging op school 
plaats met in achtneming van de 1,5m afstand en de 
hygiënemaatregelen; 

• (Vaste) vrijwilligers, zoals tijdens het overblijven, 
kunnen weer aanwezig zijn op school. Op hen zijn 
dezelfde regels van toepassing als op het personeel. 
Stagiaires kunnen ook aanwezig zijn in de school; 

• Leerlingen worden door maximaal één volwassene 
gebracht en gehaald; 

• Kinderen uit de bovenbouwgroepen komen zoveel 
mogelijk zelfstandig naar school; 

• De leerlingen worden tussen 8:30 uur en 8:45 uur op 
de hoek van de straat of voor de deur van de school 
afgezet en gaan zelf direct naar het klaslokaal; 

• Het ophalen vindt plaats volgens bijgevoegd schema; 

• Ouders wachten op de exact afgesproken tijd (als je 
te vroeg bent, wacht dan verderop in de straat) in 
het wachtvak van het jongste kind en vertrekken 
direct als de kinderen arriveren; 

• De lokalen en andere ruimtes worden meerdere 
keren per dag door ramen en deuren 10-15 minuten 
tegenover elkaar open te zetten. 
 

Hygiëne  
 

 
 

• Voor iedere klas is aanwezig: desinfecterende 
handgel, een zeeppompje, papieren handdoekjes. De 
kinderen desinfecteren hun handen bij binnenkomst;  

• Dagelijks wordt er intensief schoongemaakt; 
 
 

  



 
Thuisblijfregels 

 

 
 

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe, zie 
Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.  

 
Alle basisschoolleerlingen mogen met enkele 
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, 
niezen of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar 
school komen.  
 
Basisschoolleerlingen die koorts hebben, benauwd zijn of 
(meer dan incidenteel) hoesten, moeten thuisblijven tot 
de klachten minimaal 24 uur over zijn. Overleg waar 
nodig met de huisarts. 
 
Verder geldt voor basisschoolleerlingen dat zij 
thuisblijven:  
• als de leerling nauw contact heeft met een bevestigde 
COVID-19 patiënt;  
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 
graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft; 
• als iemand in het huishouden van de leerling positief 
getest is voor COVID-19. Hierbij moet de leerling 10 
dagen ná het laatste contact met die persoon, 
thuisblijven; 
• als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt van de 
COVID-19 patiënt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen 
nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie 
mag. De GGD licht dit toe. 

• Wanneer een leerling toch positief getest is op corona 
moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. 
De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 
dagen 24 uur geen klachten meer heeft.  

 
Het huidige testbeleid is aangescherpt (per 24 september 
2020) en hoeven leerlingen op de basisschool niet getest 
te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering.   
 
Voor kinderen die thuis moeten blijven zal de school  
huiswerk verzorgen. 
 

Ophalen van de kinderen  
 

 
 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vindt tussen 
15:15 uur en 15:30 uur een gefaseerde uitloop plaats.  

• 15:15 uur vertrekken de kleutergroepen + 
broertjes en zusjes 

• 15:25 uur groep 3 t/m 5 + broertjes en zusjes 

• 15:30 uur groep 6 t/m 8 

Op woensdag is de tijdsindeling als volgt: 

• 12:15 uur vertrekken de kleutergroepen + 
broertjes en zusjes 

• 12:25 uur groep 3 t/m 5 + broertjes en zusjes 

• 12:30 uur groep 6 t/m 8 

De kleuters gaan op vrijdag gewoon om 12.15 uur 

uit. 

Gezinnen verzamelen in het vak van het jongste kind en 
iedereen vertrekt direct. 
Voor de BSO is een speciaal vak aan de overkant van de 
straat.  
Zie foto met gemarkeerde vak-indeling. 
 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf.


 
 


