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Bijlage 1 

Vanaf 8 juni: Aanwezigheid op school met in achtneming van de RIVM 

maatregelen 
Vanaf 8 juni gaan de basisscholen weer volledig open. Wij vinden het heel fijn om alle kinderen weer 
in complete klassen terug te zien. 
Wij hanteren op school i.v.m. de veiligheid en hygiëne ook na 8 juni structureel het protocol van de 
RIVM op basis van gezamenlijke en eigen verantwoordelijkheid en blijven voorzichtigheid voor elkaar 
en onszelf in acht nemen. 
We verwachten van alle aanwezigen ( en interne – en externe ondersteuning in de school zoals 
bibliotheek (max. 2 volwassenen), luizencontrole, ZZP, specialisten en onderzoekers e.a.) dat zij zich 
aan deze regels houden. 

Deze afspraken zijn afgestemd vanuit: 

• Het RIVM / GGD –advies; 

• Mededelingen en eisen vanuit het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen; 

• Afspraken SSBA 

• Afspraken op schoolniveau (teamleden & MR). 
 
Afspraken voor bewaken gezondheid kinderen en volwassenen: 

1. De kinderen nemen bij het hek afscheid van hun ouders (Schooltijden zie bijlage 2). 
Ouders houden hierbij rekening met 1.5. m afstand. 

2. Bij binnenkomst van de school desinfecteren de kinderen en volwassenen hun 
handen bij de deuren. 

3. Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden, tussen 
personeelsleden/ volwassenen en leerling wordt, waar mogelijk, 1,5 meter afstand 
bewaard en tussen personeelsleden/volwassenen onderling moet 1,5 meter afstand 
bewaard worden.  

4. Ouder-leerkrachtgesprekken worden telefonisch gevoerd.  
Specifieke “zorg/onderzoeksgesprekken”tussen ouder, leerkracht en/of onderzoeker 
kunnen in overleg na schooltijd en met in achtneming van 1,5 m gevoerd worden. 

5. Er worden geen handen geschud. 
6. Hoesten/niezen doe je in je ellenboog en we zitten niet aan ons gezicht. 
7. Voor en na het eten handen wassen met zeep (in klas en toilet) en niet meer met 

desinfecterende gel.  
8. We gebruiken alleen papieren handdoekjes. 
9. De groepen mogen niet “gemengd” met elkaar spelen. We voorkomen zoveel 

mogelijk dat er teveel personen op 1 plaats aanwezig zijn. 
10. Na schooltijd verlaat iedereen zo snel mogelijk de school. 
11. Medewerkers, kinderen en anderen binnen de school die herhaaldelijk hoesten, 

en/of neusverkouden zijn, en/of moeilijk ademen of benauwd zijn, tijdelijk minder 
ruiken of proeven moeten hun verantwoordelijkheid nemen, dit direct melden aan 
de directie, thuis blijven of worden naar huis gestuurd en contact opnemen met 
huisarts of GGD. Als medewerkers of anderen binnen de school daarbij boven de 38 
°C koorts hebben moeten ook de andere huisgenoten thuisblijven. Hoe lang kinderen 
en/of volwassenen thuis moeten blijven, vindt u op de website van de GGD. 
Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herkent u de 

klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfelt uof zijn de klachten anders 

dan u gewend bent, houdt het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. 

Voor meer informatie: RIVM  Langdurig-neusverkouden-kinderen.Zie ook testbeleid 

leerlingen:   

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/testen 

Mede namens het team van De kinderbrug 

Met vriendelijke groet, 
Marja van Dijk 
 
Attentie: hierna volgt bijlage 2 overige organisatie en afspraken 
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Bijlage 2: 

Overige afspraken en schoolorganisatie vanaf 8 juni: 
Schooltijden 
Vanaf 8 juni starten we weer met de vertrouwde schooltijden. Deze zorgen er ook voor dat de 
kinderen gespreid de school in komen. In de ochtend komen de groepen 1 en 2 vanaf 8.20 uur door 
de hoofdingang naar binnen, de groepen 3 t/m 7 om 8.25 uur door de achteringang en groep 8 via de 
eigen ingang. Alle kinderen komen ’s middags om 14.00 uur uit school.  
 
Noodopvang 
Alle kinderen komen vanaf 8 juni a.s. weer naar school. 
De noodopvang en daarmee het thuisonderwijs komt te vervallen. 
Alle bij school betrokken in- en externe medewerkers worden geïnformeerd dat de RIVM  regels 
gehanteerd worden en klachten direct gemeld worden. Vanaf 8 juni kunnen zij starten 
volgens rooster. 
 
Laptops 
Graag ontvangen we de geleende schoollaptops maandag a.s. weer retour. 
Denkt u er aan ook de oplader van het apparaat mee terug te geven aan uw kind(eren)? 
 
Gym; 
Dit vindt buiten plaats volgens rooster van de vakleerkrachten gymnastiek. De inhoud van de 
gymlessen is nog niet bekend.  Er wordt geen gebruik van douche/toilet van de sportaccommodatie 
gemaakt. Voor de kinderen is het daarom prettig als zij makkelijk zittende kleding en schoenen 
dragen op de gymdagen dinsdag en donderdag. 
 
Muziek  
Muziek kan weer doorgang vinden volgens rooster;  
Muziekdocenten kunnen aan de slag. Veiligheid; ieder (muziekdocent en school) is voor elkaars en 
eigen veiligheid verantwoordelijk 
 

ZZP’ers / externe ondersteuning 
Externe ondersteuners/ ZZP kunnen weer binnen de school aan de slag;  
Ruimtes worden per school naar de beschikbare mogelijkheden ingericht. Richtlijn 1,5 m 
waar mogelijk.  Mocht het zo zijn dat een  ondersteuner of ZZP’er zelf moeite heeft met fysieke 
aanwezigheid dan maken ze dat bij de IB’er kenbaar. Er zal dan gewerkt worden met 
videogesprekken. 
 
Kinderen op plein/pauze  
Als het qua inrichting/grootte van het plein mogelijk is worden de groepen onderling nog niet 
gemengd met andere groepen. 
 
Grote pauze en overblijven 
Inzet tussenschoolse opvang is weer mogelijk. Met inachtneming van alle RIVM afspraken die op 
school gelden. Dit wordt met de overblijfouders gecommuniceerd. 
 

Kamp gr 8  
Met in achtneming van alle richtlijnen kan op school- en lokaal niveau kamp groep 8 van de SSBA 
scholen worden georganiseerd. Hierbij kan helaas geen gebruik gemaakt worden van de inzet door 
ouders.  
 
Musical groep 8  
Het organiseren van de musical groep 8 van de scholen van SSBA is mogelijk, rekening houdend met 
aantal, afstand en richtlijnen. Er kan i.v.m. het protocol én handhaving na de musical geen feest 
(evenement) worden georganiseerd.  
Organiseren kan met in achtneming van alle maatregelen. 
 

 

 

 

 



 

 

Kermisdag   
Ondanks berichten in de media blijft de kermisdag op het vakantierooster van SSBA staan. Hierbij 
wordt er rekening mee gehouden dat er eventueel toch “coronaproof” activiteiten in de 
gemeente worden georganiseerd. 
 
Verjaardagen 
We vieren de verjaardag zoals al eerder afgesproken met verpakte traktaties. 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking en inzet m.b.t. het naleven van alle afspraken! 
We hopen op een fijne start op 8 juni! 


