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Getracht is om dit protocol school specifiek te maken in lijn met het servicedocument Funderend 
onderwijs COVID-19. We bieden ons de ruimte om, in bepaalde gevallen, af te wijken van dit school 
protocol, maar zullen blijven handelen binnen het servicedocument Funderend onderwijs en het 
aanvullend servicedocument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgesteld door: Directie Jozefschool d.d. 4-2-2021 

Voorgelegd aan team en MR d.d. 4-2-2021 

Instemming verleend door de MR d.d. 5-2-2021 

Gedeeld met ouders/ verzorgers d.d. 5-2-2021 
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Nootdorp, 5 februari 2021 

Beste ouders/ verzorgers, 

We gaan weer open! Wij vinden het fijn alle leerlingen weer op school te mogen 

ontvangen vanaf maandag 8 februari a.s.! 

Dit plan heeft als belangrijkste pijlers: gezond op school, contact beperken, afstand 

houden en hygiëne: 

- Iedereen die naar school komt is gezond!  

- Rond en op school houden volwassenen onderling tenminste 1,5 meter 

afstand en dragen buiten en in verkeersruimtes binnen een mondkapje  

- We blijven de hygiëneregels onverminderd naleven! 

Belangrijk uitgangspunt; 

Wij gaan ervan uit dat iedereen die betrokken is bij onze Jozefschool en haar team 

en leerlingen de intentie heeft mee te werken en zich te houden aan de 

maatregelen en richtlijnen. Alleen door SAMEN te zorgen voor actuele informatie en 

de consequenties van die informatie te onderkennen en na te leven, kunnen wij 

onze school op een verantwoorde manier openen! 

We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn in dit plan van aanpak. We 

hebben de middenweg gezocht tussen haalbaarheid, realiteit en veiligheid. Op het 

plan is door de MR advies gegeven en instemming verleend. In geval van 

besmetting(-en) laten wij ons bindend adviseren door de GGD. 

Vanaf maandag 8 februari verwachten wij alle leerlingen op school. De leerplicht 

geldt gewoon. Bij ziekte of afwezigheid zien wij de absentiemelding (met reden) bij 

voorkeur tegemoet via Social Schools, of anders telefonisch. 

Het is logisch dat met het forse pakket aan maatregelen dat is opgelegd, het plan 

omvangrijk is. Ook voegen wij het basisdocument van de overheid bij, zodat u dat 

eventueel als naslagwerk kunt gebruiken. 

Geeft u uw kind alle schoolmaterialen die thuis zijn mee naar school in een stevige 

tas?! Lesgeven en werken zonder materialen is lastig. Eten en drinken graag in een 

aparte tas om lekkage en daarmee schade te voorkomen 😉 

Wij hebben er vertrouwen in dat wij SAMEN de heropening op een fijne en 

verantwoorde manier kunnen vormgeven! 

Hartelijke groeten, namens ons team en de MR, 

Mirjam Hofland & Hester van Waart 

Directie Jozefschool 

 

Inhoudsopgave; 
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 Wat als de klas in quarantaine moet?     9 

 Bijlagen          11 

 

 

 

 

Handige websites: 

 Beslisboom thuishouden kinderen t/m de basisschoolleeftijd: 

o https://www.boink.info/beslisboom  

 Algemene info rijksoverheid over corona/ Covid-19 

o https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19  

 Testbeleid bij leerlingen t/m de basisschoolleeftijd 

o https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/testen/kind-testen-op-corona 

 Herziene protocol po-raad 

o https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-

basisonderwijs.pdf 

 Website Jozefschool: 

o www.sint-jozefschool.nl  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boink.info/beslisboom
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona
http://www.sint-jozefschool.nl/
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Doelstellingen en uitgangspunten van de heropening van de basisscholen:  

De overheid geeft in haar informatie, die als basis dient voor het vernieuwde 

protocol van de PO-raad, aan dat het uitgangspunt van de heropening van 

de scholen is; om het onderwijs op een verantwoorde manier te openen 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.  

• Het beperken van contacten en reisbewegingen, zowel in als rondom de 

school, van zowel onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.  

• Een focus op de praktische invulling, met regelruimte voor scholen en 

besturen: hoe bereiken we het bovenstaande, maar houden we het ook 

uitvoerbaar?  
 

Hoewel de onderstaande maatregelen deels verplicht zijn, is de precieze 

invulling vaak aan besturen en scholen, passend bij hun schoolspecifieke 

situatie.  Wij hebben dan ook waar nodig, naast de algemene maatregel 

vanuit de overheid, de eventuele maatregel voor de Jozefschool benoemd. 

 

De (aanvullende) maatregelen zijn ingedeeld in drie categorieën:  

A. Wettelijk verplicht – dit betreffen maatregelen die al wettelijk verplicht 

waren. Scholen moeten deze maatregelen onder alle omstandigheden 

opvolgen. 

B. Noodzakelijke maatregel – dit betreffen maatregelen die zijn gebaseerd 

op de nadere bepalingen in het generiek kader dat het RIVM op heeft 

gesteld. Scholen moeten deze maatregelen onder alle omstandigheden 

opvolgen.  

C. Dringend advies – dit betreffen maatregelen die niet verplicht zijn en niet 

in alle situaties haalbaar zullen zijn. We verwachten dat scholen deze 

maatregelen zo goed mogelijk invoeren, rekening houdend met hun eigen 

context.  

 

De indeling van de maatregelen in categorie A, B en C is tot stand gekomen 

in overleg tussen OCW, RIVM en de sociale partners in de onderwijssector.  

 

Q & A, vraag en antwoordlijst binnenkort op de website 

Wij zullen een Q & A (vraag en antwoordlijst) maken op onze website, waar 

we de vragen die vaker gesteld worden zullen publiceren met een 

antwoord. Het zal een lijst worden, die steeds aangevuld wordt als er een 

vraag is gesteld waar nog geen antwoord voor in de lijst staat. 
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Basis voor dit plan van aanpak 

Dit plan van aanpak is gebaseerd op: 

 het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus covid-19 d.d 

23-1-2021, uitgegeven door het ministerie van OCW en  

 de aanvullende maatregelen bij  heropening basisonderwijs d.d. 3-2-

2021.  

 

Losse puntjes …. 

De volgende punten voor onze Jozefschool kunnen niet onder één van de 

volgende kopjes ondergebracht worden, daarom hier even apart;  

- De gemiste (methodegebonden) toetsen die de afgelopen periode 

niet zijn afgenomen, worden gespreid opgenomen in het 

lesprogramma om eventuele hiaten te kunnen herkennen en het 

lesaanbod op aan te kunnen passen. 
- Jarige Jetjes en Jopjes mogen voorverpakte eetbare traktaties of 

materiële traktaties uitdelen aan de klasgenoten. Alle traktaties gaan 

mee naar huis. Er wordt niet uitgedeeld buiten de groep. 
 

1. Algemene coronamaatregelen  

 

A. Wettelijk verplicht  

• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus! 

• Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar school met milde 

verkoudsklachten, af en toe hoesten en chronische klachten (zonder koorts 

of benauwdheid) zie de meest recente beslisboom van Boink en het AJN op: 

https://www.boink.info/beslisboom  

• 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. 

• De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk.  

 

B. Noodzakelijke maatregel  

• Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg 

plaats.  
- Jozefschool; De leerkracht is voor ouders/ verzorgers bereikbaar via 

mail/ social schools en na afspraak ook telefonisch. Wij vragen ouders 

nadrukkelijk niet na schooltijd op het schoolplein of daarbuiten te 

blijven. 
 

C. Dringend advies  

• Personeel en leerlingen van groep 7 /8 kan en mag een mondneusmasker 

of face-shield dragen buiten. Het dragen van een mondneusmasker wordt 

door het OMT niet geadviseerd.  

 

 

 

https://www.boink.info/beslisboom
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2. Contactmomenten beperken  

 

B. Noodzakelijke maatregel  

• Om contactmomenten te beperken, maken scholen zelf de afweging op 

welke manier dit georganiseerd wordt om contactmomenten tussen 

leerlingen, ouders en onderwijspersoneel te beperken.  

 

Overblijf/ TSO Jozefschool 

- Met ingang van 1 maart 2021, kunnen wij de TSO georganiseerd door 

Skippy PePijN hervatten binnen alle regels en maatregelen, we kunnen 

daarmee terug naar onze reguliere schooltijden. 

- Heeft u een contract bij Skippy PePijN voor het afnemen van TSO op 

één of meerdere dagen dan wordt dat contract per 1 maar 2021 weer 

actief en is uw kind(-eren) weer welkom op de dagen dat hij/ zij een 

contract heeft. 

- Wij houden ook bij de TSO strikt gescheiden groepen aan, door de 

leerlingen in de groep met de leerkrachten te laten eten en de 

kinderen met medewerkers van de TSO buiten te laten spelen. 

Buitenspelen gebeurt ook met de eigen groep, zonder te mixen met 

andere groepen. 

- De TSO medewerker draagt een mondkapje of faceshield en houdt 

zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen. Bij calamiteiten 

handelen zij uiteraard. 

- De leerlingen gaan net als nu ’s ochtends zelfstandig naar binnen naar 

hun klas. 

- Overdracht tussen TSO en school vindt telefonisch plaats. 

 

Kinderen zonder contract voor de TSO lunchen tussen 12.00 en 13.15 uur thuis. 

 

 

Verschillende ingangen om contacten te beperken 

- Voor de Jozefschool geldt dat wij gebruik gaan maken van 10 

verschillende in- en uitgangen, de indeling staat hieronder: 
 

1/2A  Tante Nelplein aulakant  1/2B  Tante Nelplein aulakant  

1/2C  Tante Nelplein hoofdingang  1/2D  Tante Nelplein hoofdingang  

3A  Tante Nelplein hoofdingang 3B  Deur naast vroegere groep 3C (witte 
deur) 

4A  Via Blokkenplein hoofdingang 4B  via blokkenplein nooddeur voor 4C  

4C  Via blokkenplein nooddeur bij 
groep 4C 

5A  via blokkenplein hoofdingang  

5B  Via brandtrap naast 5C  5C  Via brandtrap naast 5C  

6A  Via nooddeur in OLC  6B  Via nooddeur in OLC  
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6C  via blokkenplein hoofdingang  6D  via blokkenplein hoofdingang  

7A  Via brandtrap bij papiercontainer  7B  Via brandtrap bij papiercontainer  

7C  Via brandtrap bij papiercontainer  8A  Via deur onder brandtrap bij 
papiercontainer 

8B  Via deur onder brandtrap bij 
papiercontainer  

8C  Via ingang fietsenstalling gr 8  

 

- Bij iedere ingang hangt welke groepen van die ingang gebruik maken. 
- Broertjes en zusjes lopen NIET met elkaar mee! 
- Kinderen komen bij voorkeur zelfstandig naar school en worden anders 

door één ouder/verzorger gebracht en gehaald.  
 

Voor de groepen 4, 5 en 6 gaan we werken met gespreide haaltijden, om de 

drukte op het Jozefpad/ schoolplein en bij het hek te verminderen. 

 

Haaltijd: 15.05 uur Haaltijd: 15.10 uur Haaltijd: 15.15 uur 

Groepen 4 Groepen 5 Groepen 6 
 

Deze haaltijden gelden in principe tot en met 1 april (weekend voor Pasen), 

mochten er dan geen versoepelingen in de maatregelen zijn, zodat 

gespreide haaltijden nodig blijven, zullen wij de haaltijden rouleren. Wij stellen 

u daarvan op de hoogte! 
 

Wij vragen u met klem om: 

- Kinderen zo mogelijk zelfstandig naar huis te laten komen 
- Kort voor de haaltijd naar school te komen 
- Bij het naar buiten komen van uw kind(-eren) het schoolplein en 

Jozefpad zo snel mogelijk te verlaten 
- Het éénrichtingsverkeer voor het Jozefpad te hanteren! (Wij kunnen 

hier alleen nadrukkelijk uw medewerking voor vragen, handhaven 

kunnen wij bij een dringend advies en bij een openbare weg niet.) 
 

C. Dringend advies  

• Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel mogelijk 

zelf naar huis.   

- U draagt in de omgeving van school een mondneusmasker en houdt 

tussen andere volwassenen tenminste 1,5 meter afstand. 
- U spreekt elkaar op een vriendelijke toon aan, als dat niet gebeurt. 

 

3. Klassen gescheiden houden  

Een dringend advies vanuit de overheid is het zoveel mogelijk hanteren van 

vaste cohorten (vaste groepjes leerlingen) in de klas. Die cohorten zouden 

om effectief te kunnen bijdragen aan tegengaan van besmettingen tussen 
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groepjes minimaal 1,5 m uit elkaar moeten zitten. Dat is voor het 

basisonderwijs en onze school een onrealistisch uitgangspunt.  

 

Jozefschool;  
- We proberen zoveel mogelijk vaste werkplekken te hanteren, maar 

alleen als dat het sociale of onderwijskundige proces niet in de weg 

staat. We houden leerkrachten en leerlingen niet aan het onmogelijke 
- Onze lokalen lenen zich er niet voor om anderhalve meter afstand 

tussen groepjes te creëren. Voor de onderbouw (groepen 1 t/m 4) is 

cohortering niet nodig.  
 

C. Dringend advies  

Om contacten tussen verschillende groepen leerlingen te beperken, geldt:  

• zorg dat leerlingen niet onderling rouleren tussen verschillende groepen;  

Jozefschool;  
- de muziekles van meester Laurens gaat digitaal gegeven worden. 
- De gymlessen van meester Pim kunnen doorgaan. De groepen 7 en 8 

krijgen mogelijk buiten les, de anderen in de gymzaal. Er wordt zoveel 

mogelijk 1,5 meter afstand gehouden, de lessen worden daar op 

ingericht. 
• organiseer buitenspelen alleen met de eigen klas (zonder andere klassen).  

- Jozefschool; Wij hebben het pauzerooster zo aangepast dat de 

groepen afzonderlijk van elkaar en zonder te mixen kunnen 

buitenspelen. 
 

4. Testen  

 

Voor de duidelijkheid: is er geen sprake van dat kinderen op school getest 

gaan worden!  

 

Er is een herzien testbeleid voor  kinderen tot en met de basisschoolleeftijd, 

dit beleid vindt u op de website van de rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-

testen-op-corona  

 

A. Wettelijk verplicht  

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

instructies van de GGD.  

•  Als een kind positief wordt getest, gaat de hele klas in thuisquarantaine.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona
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5. Wat als de klas in quarantaine moet?  

 

Als een groep onverhoopt in quarantaine moet, kunnen leerkracht en 

leerlingen zich laten testen op de 5e quarantainedag! Eerder testen heeft 

geen nut, er komt dan een mogelijk niet representatieve testuitslag. Laat u 

uw kind niet testen dan geldt een quarantaineperiode van 10 dagen. Na 

deze periode is uw kind (uiteraard zonder klachten) weer welkom op school. 

Een (commerciële) sneltest wordt door de GGD afgeraden, omdat de uitslag 

daarvan niet wordt gedeeld met de GGD en het corona schooldossier 

daarmee incompleet is. 

 

A. Wettelijk verplicht  

• Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te 

houden aan de weten regelgeving op het gebied van bescherming van 

persoonsgegevens/privacy.  
 

- Jozefschool; Wij zullen dus melden als er een positieve testuitslag is, 

maar nooit welk kind dat betreft. Betreft het een leerkracht dan is dat 

natuurlijk wel bekend, wij vragen u om met die informatie zorgvuldig 

om te gaan. 
 

B. Noodzakelijke maatregel  

• het is van belang dat de school zich voorbereidt op een eventuele 

overstap op afstandsonderwijs. 

Jozefschool; 
- Stevige tas mee voor schoolmaterialen én een losse tas voor 

eten/drinken! 
o Wij willen zorgen dat leerlingen zoveel mogelijk materialen thuis 

beschikbaar hebben als zij geconfronteerd worden met 

quarantaine of een zieke leerkracht, we vragen leerlingen dan 

ook een stevige (rug-)tas mee naar school te nemen waarin de 

lesmaterialen worden verzameld. De leerlingen werken uit de 

tas, die naast hun werkplek staat. Dat scheelt geloop in de klas 

en de leerling heeft aan het einde van de schooldag alle 

materialen mee naar huis die nodig zijn voor thuisonderwijs. 
- Uitgeleende laptops die op dit moment in bruikleen zijn bij leerlingen 

blijven bij de leerlingen thuis!  
o De laptops worden op school niet ingezet en meenemen heen 

en weer leidt tot schade. 
- Positieve testuitslag gedurende de schooldag? 

o Op het moment dat gedurende een schooldag een positieve 

testuitslag van een leerling uit de groep van uw kind (die leerling 

is dan al thuis in afwachting van de testuitslag) bekend wordt, 

vragen wij u via Social Schools om de leerlingen uit de groep zo 

snel als mogelijk naar huis te laten gaan, of bij jongere kinderen, 

op te halen. Ouders met een cruciaal beroep die de leerling niet 
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direct thuis kunnen opvangen, kunnen die dag gebruik maken 

van opvang binnen de eigen groep bij de eigen leerkracht. 
- Leerling wordt getest, is getest of heeft de uitslag 

o Als een leerling in afwachting is van een testuitslag, dan blijft de 

leerling thuis! 
o Is de uitslag negatief, dan kan het kind vanaf dat moment naar 

school komen (dus eventueel ook gedurende een schooldag!) 
o Is de uitslag positief, dan gaat het kind en de andere 

huisgenoten in quarantaine en houdt hierbij de adviezen van de 

GGD aan. Ouders/ verzorgers melden de testuitslag op school. 

School communiceert met de GGD over de testuitslag voor het 

actueel houden van het corona schooldossier. 
- Leerkracht wordt getest, is getest of heeft de uitslag 

o Is een leerkracht in afwachting van een testuitslag, dan verzorgt 

deze, indien hij/zij er tot toe in staat is, afstandsonderwijs tot de 

testuitslag bekend is.  
o Is de leerkracht onverhoopt positief getest dan geldt hetzelfde 

als bij een positief geteste leerling, de hele klas gaat in 

quarantaine. De leerkracht verzorgt, indien hij/zij er tot toe in 

staat is. Er wordt ondersteuning geboden door school bij vragen, 

daarover krijgt de betreffende groep bericht. 
o Is de leerkracht negatief getest maar niet fit genoeg om les te 

geven, dan  is het uitgangspunt fysiek onderwijs te geven op 

school tenzij dit niet mogelijk is, conform het servicedocument 

van de overheid, waarop het protocol van de PO-raad is 

gebaseerd. 1 

o Wanneer we geen fysiek onderwijs op school kunnen 

organiseren dan werken de kinderen met een lesprogramma 

dat vanuit school beschikbaar wordt gesteld. Ondersteuning 

wordt waar nodig door collega's geboden, de organisatie wordt 

gecommuniceerd aan de betreffende groep(-en). 
o Bij ziekte van leerkrachten (al dan niet door corona gerelateerde 

klachten) en als vervanging niet beschikbaar blijkt, wordt waar 

mogelijk de volgende werkdag afstandsonderwijs beschikbaar 

gesteld.  
o Er zal vervanging overwogen en aangevraagd worden binnen 

de gestelde maatregelen en richtlijnen. 
 

We gaan er SAMEN een verantwoorde heropening van maken. 

 

In gevallen waarin we afwijken van dit plan van aanpak blijven we handelen 

binnen het servicedocument. (1) 

 

                                                           
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/11/27/servicedocument-voor-schoolbesturen-
funderend-onderwijs-coronavirus-covid-19 
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Bijlagen; 

 

1. Servicedocument funderend onderwijs coronavirus covid-19, te vinden: 

 

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Servicedocument-voor-

funderend-onderwijs-COVID-19.pdf 

 

2. Aanvullende maatregelen bij heropening basisonderwijs en speciaal 

(basis)onderwijs Onderdeel van Servicedocument funderend onderwijs 

coronavirus covid-19, te vinden: 

 

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Aanvullend-

servicedocument-maatregelen-bo-en-sbo.pdf 

 

3. Gezondheidscheck, te vinden: 

 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck 

 

 


