
 
Kwaliteitskaart Volledig naar school 

Protocol 18-08-2021 
 
Kaart:    Leraren en schoolleiding 
Verantwoordelijke:  MT 
 
Doel  
Het uitgangspunt is om het onderwijs op een verantwoorde manier geopend te houden en tegelijkertijd 
alle mogelijke maatregelen te implementeren om de risico’s van verspreiding van het virus in het 
algemeen zo veel mogelijk tegen te gaan. Aan de maatregelen in dit kader liggen de volgende 
doelstellingen ten grondslag: 

• De (geringe) risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk maken.  

• De continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk waarborgen.  
Een focus op de praktische invulling, met regelruimte voor scholen en besturen: hoe bereiken we het 
bovenstaande, maar houden we het ook uitvoerbaar? 
 
Schooltijden  

We hanteren het normale rooster. Hierbij maken wij gebruik van een inloop voor alle leerlingen. Alle 

leerlingen komen zelfstandig naar binnen. 

Maandag 8.30u – 12.00u en 13.15 – 15.15u  

Dinsdag 8.30u – 12.00u en 13.15 – 15.15u 

Woensdag 8.30u – 12.15u 

Donderdag 8.30u – 12.00u en 13.15 – 15.15u  

Vrijdag 8.30u – 12.00u en 13.15 – 15.15u 

Ouders in de school  

• De aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s), vrijwilligers en/of (externe) professionals is 
toegestaan mits de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen kunnen worden 
toegepast. Indien dat niet kan wordt een mondkapje geadviseerd.  

• Omdat wij op de gangen niet de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen mogen ouders hun kind 
nog niet mee naar binnen brengen. 

• Oudergesprekken mogen fysiek plaatsvinden met inachtneming van het eerste punt. 

• De ouders van de kinderen die komen wennen mogen tijdens de wendagen met hun kind mee 
naar binnen. 

 
Onderwijsinhoud  

• De eerste 4 weken hebben wij aandacht voor de gouden weken. Zie het document van Lidwien 

voor de afspraken en de tips. 

• Bij de overdracht zijn hiaten van de groepen/individuele kinderen besproken. Zorg ervoor dat 

je de leerlijnen van je groep goed in beeld houdt en stem je onderwijsinhoud op de hiaten en je 

leerlijnen van je leerjaar hierop af. 

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen  

• De startgesprekken van alle groepen zijn op woensdag 8 september en maandag 13 september. 
Deze zijn met kind erbij en vinden fysiek plaats. Zorg ervoor dat er geen handen worden 
geschud en houdt 1,5 meter afstand. Zorg ook voor ventilatie in je lokaal. Vrijdag 3 september 
kan iedereen de planner in social schools aanzetten.  

Sport- spelmomenten  

• Tot aan de herfstvakantie is de gymles in principe buiten op het veld naast school. Alleen bij 
slecht weer is de gym binnen. Maandag en dinsdag geeft Anoeska gymles. Op donderdag 
huren wij via sportief besteedt iemand in. Dit is een afgestudeerd MBO 4 sport en bewegen 
docent. Deze mag niet zonder bevoegd leerkracht lesgeven. De leerkrachten van de groepen 3 



en 4 blijven dus op donderdagmiddag bij de gym. 
 

Coronaregels school 

In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten: 

• De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen.  

De school is open, tenzij…  

• Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico 

hier aanleiding toe geeft, of  

• De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel 

personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is. 

 
Uitwerking voor de BMS: 

• Kinderen die bewust thuis worden gehouden: altijd melden aan Dionne. De reguliere leerplicht 
is van kracht, leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. Kinderen krijgen geen werk 
voor thuis.  

• Reguliere ziekmelding: kinderen krijgen geen werk voor thuis. 

• Kinderen die coronaklachten hebben of in een risicogroep vallen. Laat dit zo snel mogelijk aan 
Dionne weten. Deze kinderen moeten werk voor thuis krijgen. We proberen jullie daarin te 
ondersteunen. 

• Als er lesuitval is doordat een leerkracht positief is getest of een klas die in quarantaine moet 
krijgen de leerlingen net als voorheen instructie op afstand. Daarbij geldt dat de leerlingen 
huiswerkopdrachten krijgen die te maken zijn door de fysieke instructie die eraan 
voorafgegaan is. 

 

Algemene coronamaatregelen 

Basisregels 

• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van 

klachten gedurende de dag en laat je testen. Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen en 

andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. 

• Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. Huisgenoten van een persoon met 

coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te blijven. Dit geldt voor zowel 

kinderen als volwassenen.  

• Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, moeten alleen de (nog) 

niet-immune huisgenoten thuisblijven. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven niet in 

quarantaine. Het testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en immune huisgenoten gelden.  

• Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen 

school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. De GGD bepaalt in welke categorie 

een contact valt, namelijk huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of overige 

contacten (categorie 3). En bepaalt of en hoe lang quarantaine noodzakelijk is. 

Een persoon wordt als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:  

• 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer), 

Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca); OF  

• 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een 

doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie; OF  

• 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF  



• COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden. Dit geldt in het kader van 

BCO voorlopig ook voor immuungecompromitteerde personen, totdat er specifiekere adviezen 

geformuleerd kunnen worden voor patiëntencategorieën waarbij vaccinatie onvoldoende 

beschermen effect blijkt te hebben. 

Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet-immuun beschouwd. 

Basisregels ten aanzien van personeel: 

• Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand.  

• Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook 

leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

• Hygiënemaatregelen en ventilatie. De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven 

gelijk. Zie voor meer informatie het servicedocument en de handreiking.  

• Medewerkers dienen voor aanvang van de werkzaamheden een gezondheidscheck te doen.  

Uitwerking thuisblijfregels personeel 

Neusverkouden huisgenoten personeel  

Huisgenoten van een persoon met coronaklachten en koorts/ benauwdheid hoeven niet meer thuis te 

blijven. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. Zie voor meer informatie: 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

Bij (vermoeden van) besmetting  

• Personeelsleden die positief getest zijn nemen contact op met de arbo-/bedrijfsarts.  

• Als een personeelslid thuisblijft tot de uitslag van de GGD test bekend is overlegt hij/zij met 

de werkgever over welke werkzaamheden personeelslid eventueel vanuit huis kan doen. 

 
Wanneer mag een kind wel/niet naar school? 

Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen 

vanaf 12 juli 2021 weer naar school.  

Zij blijven wel thuis bij: koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel blijf je 
thuis. Attendeer ouders op de beslisboom, waarmee zij zelf kunnen bepalen of leerlingen naar school 
kunnen of thuis moeten blijven.  

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen


 

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:  

• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), 

• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van 
hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,  

• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,  

• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis 
totdat de uitslag bekend is. Voor meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij 
kinderen, zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen  

Uitwerking BMS: 

• Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel 
mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan in ieder klaslokaal:  
o Desinfecterende handgel.  
o Zeeppompje.  
o Papieren handdoekjes.  
o Oppervlaktesprays.  

 
Erlyn is verantwoordelijk voor de uitvoering van de hygiënemaatregelen.  
De oppervlakken die veel met de handen in contact zijn worden vaker schoongemaakt. Het betreft 
zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, handgrepen, leuningen, deurklinken, 
toilettenbrillen, tablets en pc-toetsenborden.  

• De conciërge loopt elke 2 uur de toiletten, doortrekknoppen, deurklinken en handgrepen na. In 
de teamkamer het deurtje van de glazen/bekers, de bedieningsknoppen van het 
koffiezetapparaat en de thermoskannen en het kopieerapparaat. 

• Vuilnisbakken moeten op dagelijkse basis worden geleegd.  

• Leerkrachten hebben oppervlakte spray in de klas om de tafels/tablets en toetsenborden 
schoon te maken. Laat leerlingen na het eten hun tafel zelf schoonmaken met een 
hygiënedoekje. 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen


 
Handen wassen: 

• Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen bij aankomst op school. Dit moet echt 
met water en zeep. Het pompje desinfectiespul is daar niet voor bedoeld. We snappen dat het 
vervelend is dat kinderen dan misschien in een rij moeten wachten, maar helaas is het niet 
anders.  

• Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na 
hoesten of niezen;  

• Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch.  

• Kinderen mogen geen voedsel delen.  

• Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel.  
 

Kinderen mogen trakteren in de klas. Er zijn geen regels rondom de traktaties meer. Zij mogen iets 

meenemen voor de eigen leerkracht. Ze mogen niet de klassen rond. 

 
Uitwerking BMS: 

• In de teamkamer zijn er maximaal 8 zitplaatsen beschikbaar in de teamkamer. De gang 
mag ook als lunchplek gebruikt worden. Als je groep luncht in de klas, ga jij ook lunchen 
zo houden we doorstroom mogelijk. Ook is het lawaaiig, houdt de deuren van de 
teamkamer open. 

• Teamoverleggen mogen als er op 1,5 meter afstand van elkaar wordt vergaderd. 
 

Testen /sneltesten 
Iedereen die klachten heeft die passen bij COVID-19 kan zich bij de GGD laten testen. Dit geldt ook 
voor mensen die een melding hebben ontvangen van de app CoronaMelder of van de GGD. Zie voor 
meer informatie: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen. Testen is altijd vrijwillig. 
Daarnaast geldt dat niemand kan worden verplicht om de uitslag van een test met de school te delen. 
Voor eenieder, zowel immuun als niet-immuun, geldt het dringende advies om bij het ontstaan van 
klachten zich te laten testen. Ook als een eerdere testuitslag negatief (geen corona) was.  
 
Voorrang bij GGD teststraat voor onderwijspersoneel  
Onderwijspersoneel in het funderend onderwijs krijgt - na toestemming van de schoolleider - toegang 
tot de voorrangsprocedure COVID-19 bij de GGD. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor 
het opvangen van uitval van onderwijstijd waarmee de continuïteit van het primair proces in gevaar 
komt. Medewerkers worden gevraagd om het BRIN nummer van de school (en kinderopvang om 
LRK-nummer) en dienen een recente voorrangsverklaring te hebben van de school.  
 
Zelftesten voor onderwijspersoneel  
Scholen ontvangen zelftesten vanuit OCW voor het onderwijspersoneel. Deze kunnen preventief 
ingezet worden. Personeel dat als immuun wordt beschouwd, hoeft niet meer mee te doen aan het 
preventief zelftesten. Over het testen van onderwijspersoneel is goede afstemming van de school met 
bestuur, (G)MR, gemeente en GGD nodig. Zie zelftesteninhetonderwijs.nl voor meer informatie. NB: 
Alleen de testen die in de teststraat van de GGD afgenomen zijn geven uitsluitsel over (het opheffen 
van) thuisquarantaine. 
 
Wat als de klas in quarantaine moet?  
 
Bron-en Contactonderzoek (BCO) voor basisscholen:  
Voor alle mensen in Nederland geldt in principe het protocol bron- en contactonderzoek, maar het 
BCO en testbeleid voor scholen verschilt op enkele punten van het nieuwe landelijke BCO beleid. Dit 
is mede omdat kinderen geen 1,5 m afstand hoeven te houden. Het BCO voor scholen is uitgewerkt in 
het servicedocument van OCW van 17 augustus 2021 en luidt als volgt:  

• Alle niet-immune categorie 1- en 2-contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle 
kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat kan betekenen dat als iemand positief 
wordt getest, alle niet-immune contacten in de klas in thuisquarantaine gaan.  



• Op school zijn klasgenoten en leraren categorie 2 contacten, als zij tijdens de besmettelijke 
periode (vanaf twee dagen voor de eerste ziektedag) nauw contact hebben gehad met de 
persoon die positief getest is.  

• Blijkt uit de test op dag 5 na het laatste contact dat de leerling of het personeelslid niet besmet 
is, dan mag hij of zij weer uit quarantaine.  

• Wanneer een school heeft georganiseerd dat kinderen alleen contact hebben met een deel van 
de klas door vaste groepen te vormen, wordt door de GGD bekeken worden of een deel van de 
niet-immune leerlingen beschouwd kan worden als overige contacten (categorie 3), waarvoor 
geen quarantaineadvies geldt. Ook hoeven zij zich niet meer te laten testen op dag 5. Wel 
wordt hen gevraagd alert te zijn op het ontstaan van klachten, en zich bij klachten alsnog te 
laten testen bij de GGD.  

• Immune cat. 1 en 2-contacten hoeven niet in quarantaine. Wel is voor hen het advies dat zij 
zich laten testen op dag 5 en bij klachten.  

• Immune en (nog) niet-immune cat. 3 contacten hoeven niet in quarantaine. Ook hoeven zij 
zich niet meer te laten testen op dag 5. Wel is voor hen het advies dat zij zich laten testen bij 
klachten.  

 
 
Quarantaine  
In de volgende situaties blijft eenieder thuis:  

• Bij klachten die passen bij corona;  

• Als je positief getest bent op corona;  

• Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest 
bij de GGD;  

• Als iemand in je huishouden positief is getest op corona en je bent nog niet immuun;  

• Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 
meter) en je bent nog niet immuun;  

• Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied;  

• Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app. Meer informatie over 
thuisquarantaine staat hier: rijksoverheid.nl/ onderwerpen/coronavirus-covid-
19/thuisquarantaine. 

 
Wettelijk verplicht  

• Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet-en 
regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.  

 
 

BSO (BOOST)  

Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet- en 

regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.  

• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de 

GGD met betrekking tot thuisquarantaine. Zie verder de handreiking bij besmetting op 

lesopafstand.nl.  

• Als een kind van de BSO positief getest is, is het van belang dat ouders zowel de BSO als de 

school hierover informeren. School en BSO kunnen onderling contact opnemen over de 

gevolgen van de besmetting, met inachtneming van de privacyregels. Zie ook: 

veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/1/8/ protocol-kinderopvang 

 

 

1. Afstand houden.  

• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

• Tussen personeelsleden/gastouders en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard 

worden.  



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

bewaar ook in de gemeenschappelijke ruimtes (pauzeruimte, gangen, toiletten) 1,5 meter 

afstand. 

• Tussen personeelsleden/gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard 

worden. 

2. Hygiënevoorschriften.  

Onderstaande punten zijn een aanvulling op de standaard hygiënemaatregelen in de 

kinderopvang en op scholen. Zie ook de Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, 

peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM.  

• Zorg dat zowel medewerkers als kinderen een goede handhygiëne kunnen 

aanhouden. Zorg voor water en zeep. Faciliteer het handen wassen in ieder geval: 

bij aankomst op opvang of school, na het buiten spelen, voor het (klaarmaken 

van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige 

handen. Een alternatief voor handen wassen met water en zeep kunnen 

reinigingsdoekjes voor de handen zijn. Zie ook Hygiëne en COVID-19 | RIVM. • 

• Communiceer over de hygiënemaatregelen en laat iedereen deze zo nauwkeurig 

mogelijk opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, 

hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten 

en gooi deze daarna weg.  

• Zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren 

handen wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden.  

• Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen 

aanraken) en spelmateriaal meerdere keren per dag schoon met 

schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).  

• Zorg dat medewerkers over een eigen eetgelegenheid/pauzeruimte/ toilet(ten)/etc. 

beschikken waar zij afstand kunnen houden van elkaar en hygiënemaatregelen 

kunnen opvolgen.  

• Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.  

• Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere 

schoonmaakprotocol (asito). 

3. Ventilatie en binnenklimaat 

• Zorg ervoor dat de ventilatie in ieder geval voldoet aan de regelgeving 

(Bouwbesluit), arbocatalogi en geldende richtlijnen, zie RIVM binnen-

buitenmilieu-kdv-psz-bso.  

• Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of via roosters 

of kieren, of met mechanische ventilatiesystemen.  

• Lucht groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat 

niet als er meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn. Doe dit bijvoorbeeld vóór 

aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 

à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten. 

4. Halen en brengen van de kinderen: 

• Ouders wachten buiten met het ophalen van de kinderen van de BSO. 

• De medewerkers houden 1,5 meter afstand tot de ouders. 

• Ouders houden 1,5 meter afstand tot elkaar. 

  



Praktische vragen/aandachtspunten:  
Communicatie richting ouders, leerlingen en leraren is essentieel. Het MT heeft met instemming van 
zowel de MR-oudergeleding als de PMR een kwaliteitskaart “Heropenen van de school na tweede 
lockdown” geschreven met keuze voor een weekindeling en een uitwerking van het onderwijs, opvang 
en de hygiëne.   

• Leraren zijn geïnformeerd op …. 

• Ouders zijn schriftelijk geïnformeerd op … 

• Er vindt afstemming plaats met de peuterspeelzaal.  
 
Bronnen:  
Aanvullend servicedocument maatregelen BO en SBO  
Protocol basisonderwijs versie 18 augustus 2021 
Protocol kinderopvang&covid versie 9 juli 2021 
 
  



Bijlage 1:  

Pauzeroosters 

Woensdag t/m vrijdag (indien geen gym, rooster voor alle dagen)  

  10.00u 10.15u  

Grote plein (+ voetbalveldje) Groep 3 + 4 Groep 5 t/m 8  
 Alle leerkrachten gaan met hun eigen groep naar buiten. 
 
Buitenrooster 3 t/m 8  (als er gym is) 
  

Maandag  10.15u  
Grote plein  Groep 3 + 5 
 

Dinsdag  10.15u  
Grote plein  Groep 4 + 5 
  
  Middagpauze  
 

Dag Tijd Grote schoolplein Voetbalveldje+speeltuin 

Maandag 12.00 – 12.30u 3 – 4 – 8A 7 

 12.30 – 13.00u 5 – 8B 6 

Dinsdag 12.00 – 12.30u 3 – 4 – 8A 7 

 12.30 – 13.00u 5 – 8B 6 

Donderdag  12.00 – 12.30u 5 - 6 8B 

 12.30 – 13.00u 3 – 4 - 7 8A 

Vrijdag 12.00 – 12.30u 5 - 6 8B 

 12.30 – 13.00u 3 – 4 – 7 8A 

 
Alle kleutergroepen eten van 12.00u tot 12.30u en spelen tegelijk buiten van 12.30u – 13.05u. 
 

  



Bijlage 2:  

Gymrooster 2021-2022 tot aan kerstvakantie 

Binnen       Buiten (tot herfstvakantie) 

Maandag Maandag 
8.30 - 9.15 Groep 6  

8.20u vertrek 
8.30 - 9.15  Groep 6 

9.45 - 10.25 Groep 7 9.45 - 10.30  Groep7 
10.25 - 11.05 Groep 8A 10.30 - 11.15 Groep 8A 
11.05 - 11.45  Groep 8B 11.15 - 12.00  Groep 8B 
PAUZE  PAUZE  

13.30 - 14.15 Groep 5 13.30 - 14.15 Groep 5 
14.15 - 15.00 Groep 3 14.15 - 15.00 Groep 3 
Dinsdag Dinsdag 

8.30 - 9.15 Groep 8A 
(daar verzamelen) 

8.30 - 9.15  Groep 8A  

9.45 - 10.25 Groep 8B 9.45 - 10.30  Groep 8B 
10.25 - 11.05 Groep 7 10.30 - 11.15 Groep 7 
11.05 - 11.45  Groep 6 11.15 - 12.00  Groep 6 
PAUZE  PAUZE  

13.30 - 14.15 Groep 4 13.30 - 14.15 Groep 4 
14.15 - 15.00 Groep 5 14.15 - 15.00 Groep 5 

 

Donderdag  
13.30u – 14.15u Groep 3 
14.15u – 15.00u Groep 4 

 

 
  



Bijlage 3: RIVM lijst risicogroepen 
 
Onder kwetsbare medewerkers verstaat de RIVM medewerkers die een verhoogd risico lopen op een 
ernstig beloop van een Covid infectie. Het OMT specificeert in het kader van de beroepsuitoefening de 
volgende risicogroepen: Personen ≥ 18 jaar* met: 

• chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de 
ernst onder behandeling van een longarts zijn; 

• chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog 
zijn; 

• diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties; 
• ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; 

• verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- 
of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij 
aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling 
nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij 
kankerpatiënten; 

• een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3; 

• ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C; 

• morbide obesitas (BMI > 40). 

 
Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (Keuze 
medewerker in overleg met de werkgever en arbo-arts). Zij geven onderwijs op afstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlage 4: Inzet personeel 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

KA Carmelina Carmelina Isabelle Isabelle Isabelle 

KB Bianca Bianca Carline Carline Bianca  

KC Femke Femke Sipkje Maaike Maaike 

3 Suzan Suzan Kayleigh Kayleigh Kayleigh 

4 Laura Laura Jeanne Jeanne Jeanne 

5 Lois Lois Lois Lois Lois 

6 Marise Marise Marise Marise Marise 

7 Petra Petra Petra Laura Laura 

8A Ronald Ronald Ronald Ronald Ronald 

8B Axel Axel Patricia Patricia Patricia 

 
Ambulant: 
 
Maandag:  
Erlyn (conciërge), Sipkje, Jeanne, Anoeska (gym), Harry, Lidwien, Dionne 
Boost ochtend: Sandra, Wendy, Priya. Boost middag: Sandra, Priya, Priscilla, Anouk en Suzanne 
 
Dinsdag: Erlyn (conciërge), Sipkje, Anoeska (gym), Harry, Casper, Lidwien, Dionne 
Boost ochtend: Sandra, Wendy, Priya. Boost middag: Sandra, Priya, Priscilla, Anouk, Marian en 
Suzanne 
 
Woensdag: Eric (conciërge), Suzan, Femke, Maaike (om de week), Dionne 
Boost ochtend: Marian, Priya 
 
Donderdag: Erlyn (conciërge), Sipkje, Axel, Harry, Casper, Lidwien, Dionne 
Boost ochtend: Wendy, Priya. Boost middag: Priya, Priscilla, Anouk, Marian en Suzanne 
 
Vrijdag: Erlyn (conciërge), Sipkje, Harry, Casper, Carline (muziekles),  
Boost ochtend: Sandra, Wendy, Priya. Boost middag: Priya, Anouk en Suzanne 
 
Vaste externe RT’ers:  

Maandag en woensdag: Helma 

Dinsdagmiddag: Anja 

Maandag, woensdag om de week: Maaike (2 uur) NT2 
Dinsdag en vrijdag: Magda (2 uur) NT2 
 
Donderdag: dyslexie OA 


