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Doel  

Doel van deze kwaliteitskaart is de afspraken/regels te borgen over 

hygienemaatregelen in en rond de school ter voorkoming van verspreiding van het 

Coronavirus. Voor de organisatie van de Pauzes en het Halen en Brengen gedurende 

de Coronacrisis zijn aparte Kwaliteitskaarten gemaakt.  

 

UItgangspunt zijn de richtlijnen van het RIVM specifiek voor scholen: 

• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 

bewaard worden.  

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden  

• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard 

worden 

• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed ten minste 

20 sec. 

• Er worden geen handen geschud 

•  Hoesten/niezen in de elleboog 

•  Niet aan je gezicht zitten 

 

Er is door de PO-Raad en protocol opgesteld, dat dient als handreiking voor scholen.  

 

In deze kwaliteitskaart beschrijven we hoe we de RIVM-richtlijnen op onze school 

implementeren. Uit dit protocol blijkt dat onnodig fysiek contact tussen kinderen 

ook zo veel mogelijk moet worden vermeden. We streven bij alle maatregelen die 

gericht zijn op voorkoming van verspreiding van het Coronavirus tussen een 

optimale mix van fysieke veiligheid en sociaal emotionele veiligheid/nabijheid. 

 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol_regulier.pdf


 

Werkwijze 
 
Ouders en externen 

• Om onnodige contacten tussen volwassenen te voorkomen, komen ouders 

niet in de school en op het plein -> zie Kwaliteitskaart Halen en Brengen. 

Oudergesprekken vinden telefonisch of online plaats. 

• Externen alleen in school indien strikt noodzakelijk voor continuïteit 

onderwijs en goede werkomstandigheden 

 
Thuis blijven of naar huis 

• Ouders die hun kind niet naar school willen doen in verband met 
besmettingsgevaar worden hiertoe niet geforceerd; zij melden dit bij de 
directie, waarop telefonisch contact volgt om de situatie te bespreken. De 
directie doet in ieder geval melding bij gemeente, die een regiefunctie heeft 
in deze situatie. 

• Kinderen blijven thuis of gaan naar huis bij: 

o neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging 
tot 38ºC 

o bij verkoudheidsklachten en koorts (hoger dan 38ºC) en/of 

benauwdheid van het kind of gezinsleden (alle gezinsleden blijven dan 

thuis) 

• Ouders van kinderen met bovenstaande klachten worden gebeld met het 

verzoek om hun kind z.s.m. op te halen van school. 

• Kinderen kunnen weer naar school als zij of gezinsleden koortsvrij en 

tenminste 24 uur klachtenvrij zijn 

• Leerkrachten blijven thuis of gaan naar huis bij: 

o neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging 

tot 38ºC 

o bij verkoudheidsklachten en koorts (hoger dan 38ºC) en of 

benauwdheid; gezinsleden blijven dan ook thuis 

• Bij ziekte leerkracht proberen we vervanging te regelen, maar indien niet 

mogelijk dan blijft groep thuis. 

• Leerkrachten kunnen weer naar school als zij koortsvrij en tenminste 24 uur 

klachtenvrij zijn. Bij klachten en koorts van gezinsleden hoeft de leerkracht 

niet thuis te blijven zolang hij/zij zelf geen klachten heeft. 

• Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) 

hebben 

• Voor onderwijspersoneel gaat hetzelfde testprotocol gelden als voor de zorg. 

Dit betekent dat wanneer personeel klachten heeft, er laagdrempelig getest 

kan worden. Is deze test negatief, dan kan men aan het werk. Is de test 

positief dan blijft men thuis tot dat er 24 uur geen verschijnselen meer zijn. 

 
 
Hygiënemaatregelen voor de kinderen 



 

• Thuis voor vertrek je handen uitgebreid wassen met zeep 

• Leerlingen groep 1 t/m 3 hangen op aanwijzing van hun leerkracht hun tas en 
jas op de kapstok (om en om)  

• Leerlingen groep 4 t/m 8 nemen hun jas en tas mee in het lokaal. Je jas hang 
je over de rugleuning van je stoel, je tas doe je onder je tafel 

• Neem alleen het nodige mee van huis; geen speelgoed of iets dergelijks 

• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed ten minste 
20 sec. In ieder geval:  

o Bij aankomst 
o Voor het eten/drinken 
o Na ieder toiletbezoek  
o Bij binnenkomst na een pauze  

• Er worden geen handen geschud (of high fives gegeven) 

• Hoesten/niezen in de elleboog 

• Niet aan je gezicht zitten. 

• Ieder kind zit alleen aan zijn/haar eigen tafel en materialen 

• Kinderen gebruiken hun eigen Chromebook 

• Als je jarig bent mag je trakteren, maar alleen als het voorverpakt is. Voordat 

je uitdeelt, was je je handen heel goed. 

• Alleen de leerkracht komt aan het Digibord 

• Voorkom onnodig intensief fysiek contact met andere kinderen; tijdens de 

pauzes dus niet stoeien of pakkertje doen, tikkertje mag wel 

• Aan het eind van de schooldag maakt ieder kind zijn/haar eigen tafel en stoel 

goed schoon met een hygiënedoekje, die daarna in de prullenbak wordt 

gegooid 

• Na schooltijd ga je direct naar huis (ook ivm Chromebook) 

 
Voor de leerkracht 

• Het lokaal wordt zodanig ingericht dat het voor de leerkracht mogelijk is om 
van zijn/haar werkplek het lokaal te verlaten met behoud van 1,5 meter 
afstand van de kinderen  

• Bij de deur van iedere groep staat een tafel met de volgende 
hygiënemiddelen: 

o Zeeppompjes 

o Papieren handdoekjes (+houder) 

o Oppervlaktespray 

o Hygiënedoekjes 

• Rond de werkplek van de leerkracht wordt een markering aangebracht op 1,5 
meter, waarbinnen kinderen niet mogen komen. 

• Om instructie te kunnen geven aan individuele leerlingen plaatst de 
leerkracht een tafel naast zijn/haar eigen bureau, met daartussen een 
kuchscherm.  
 
 



 

 

• Laat de deur zoveel mogelijk open/op een kier staan, zodat de deurkruk zo 
weinig mogelijk wordt gebruikt 

• De kinderen zijn zoveel mogelijk in het lokaal/de lokalen en zo weinig 
mogelijk in de gemeenschappelijke ruimtes; deze zijn vooral voor 
medewerkers om te lopen 

• Leerkracht maakt eigen bureau, stoel en digibord schoon aan het eind van de 
dag 

• Leerkrachten onderbouw maken afspraken over schoonmaak spellen en 
speelgoed die door meerdere leerlingen gebruikt worden  
 

Gezamenlijke ruimtes 

• De buitendeuren blijven (als het weer het toelaat) open staan, de klapdeuren 
kunnen dicht 

• Klapdeuren zoveel mogelijk met schouder i.p.v. handen openen 

• De gezamenlijke ruimtes zijn vooral om te lopen en de hal voor teamleden 
om tijdens de pauze te zitten (zoals het nu lijkt zijn er redelijk wat kinderen in 
de opvang en is de teamkamer ook nodig voor noodopvang) 

• De bespreekkamer tegenover de hoofdingang kan worden gebruikt als studio 
voor thuisonderwijs 

• Groep 8 maakt gebruik van het speellokaal en maakt twee keer per dag 
gebruik van de keuken om hun handen te wassen; andere groepen maken 
geen gebruik van het speellokaal.  

• De teamkamer en het lokaal in het semipermanente deel zijn voor de 
noodopvang; het lokaal voor kinderen van groep 4 t/m 8  

 
Toiletten 

• De buitendeuren naar de toilettenruimtes blijven open staan 

• Kinderen vanaf groep 5 kunnen een hygiënedoekje meenemen uit de klas als 
ze naar het toilet gaan om de bril af te nemen voor gebruik – dit doekje mag 
niet in het toilet worden gegooid, maar in de vuilnisbak bij de kraan 

• Iedereen moet zittend plassen en voor het doorspoelen de deksel omlaag 
doen  

• Kinderen wassen na bezoek aan het toilet hun handen 

• Alle toiletten worden volgens rooster (zie hierna) twee keer per dag 
schoongemaakt, de kleutertoiletten drie keer.  

 
Bibliotheek 

• Er moeten in de eerste week nog afspraken worden gemaakt over de 
bemensing van de bibliotheek en de wijze waarop boeken worden 
opgehaald/uitgeleend. De coördinator neemt hiertoe het initiatief.  
 

 
  



 

 
 
Noodzakelijke hulp aan kinderen  
Bij ongelukjes met kinderen helpt één leerkracht het kind, waarbij zoveel mogelijk 
afstand wordt bewaard. Is dit niet mogelijk, onderbreek het gesprek met het kind 
dan even; dit vermindert het besmettingsgevaar. Leg dit vooraf uit.  
Bij het uitvoeren van medische handelingen bij kinderen wordt gebruik van 
beschermingsmiddelen aangeraden. Hiervoor zijn latex handschoenen en een 
kuchscherm beschikbaar.  
 
Coördinatie voorraad hygiënemiddelen 

Jan Schakel is coördinator voor wat betreft de voorraad hygiënemiddelen. Hij zorgt 

dat benodigde middelen/materialen tijdig worden gekocht. Als er aanvullende 

materialen gewenst zijn, kun je dit bij hem melden: j.schakel@gbsdewierde.nl 

 

Checklist benodigde hygiënematerialen 

Materiaal Groepen 
(incl Opvang) 
(9x) 

WC’s (ook 
semi-
permanent) 

Keuken Teamkame
r 

Zeeppompje X X X X 

Papieren handdoekjes + 
houder 

X X X X 

Oppervlaktespray X  X X 

Hygiënedoekjes X  X X 

Prullenbak voor 
papieren doekjes 

X X X X 

Schoonmaak-
handschoenen 

X  Iig 5 paar 
per week 
+ 4 extra 

 

Schoonmaakmiddel X    
Dunne handschoenen   X  

Mondkapjes     
Kuchschermen X   X 

Voorhoofdthermometer    X  

 

Schoonmaak 

De schoonmaakster maakt na schooltijd dagelijks alle WC en vloeren schoon en de 

deurklinken van alle deuren. Tussen de middag worden de WC’s schoongemaakt 

door een medewerker (volgens rooster). Onderling ruilen mag ;-). Voor iedere 

medewerker is er een setje schoonmaakhandschoenen.  

 

 



 

 
 
Schoonmaakrooster toiletten 
Alle medewerkers worden ingeroosterd om tussen de middag de toiletten schoon te 
maken. Als je aan de beurt bent, maak je alle toiletten schoon. De spullen met 
instructie staan op/onder de tafel bij de keuken.  
 

Week Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
11-15 mei Antoinette Bert  Geanne Jacqueline 

18-22 mei Els Janita  Dianne Willemien 

25 – 29 mei Liesbeth Jenet  Kimko Niels  
1 – 5 juni Margaretha Trijnie  Harma Wendel 

8 – 13 juni Marina Hilda  Wim  Johan 
15 - 20 juni Antoinette Bert  Geanne Jacqueline 

22 – 26 juni Els Janita  Dianne Willemien 

28/6 -3 juli Liesbeth Jenet  Kimko Niels  
 


