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Inleiding
Wederom worden wij gevraagd het onderwijs op een andere manier vorm te geven. Dit vraagt zowel
van onze leerlingen, ouders als het team opnieuw de nodige energie. De afgelopen periode heeft een
flinke impact gehad op ons allemaal, zowel privé als in de werkomgeving.
Vanaf maandag 11 mei mogen de leerlingen weer naar school komen en daar zijn we blij mee. Dit
besluit vraagt wel een nieuwe focus op organisatie en uitvoering. Dit protocol heeft daarbij als doel
alle afspraken zoveel mogelijk vast te leggen om daarmee voor een transparant geheel te zorgen. Voor
de totstandkoming van dit draaiboek is het ‘Protocol opstart basisonderwijs’ als uitgangspunt
genomen. Zie https://www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/protocol_regulier_def.pdf voor dit
protocol.
Daar dit draaiboek een levend document betreft, zullen er tussentijds, afhankelijk van de (landelijke)
ontwikkelingen en ervaringen, aanpassingen gedaan kunnen worden.
Felix van den Bosch
directeur
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1. Algemeen
Algemene RIVM richtlijn veiligheidsrisico’s
De nieuwe richtlijn vanuit het RIVM is het uitgangspunt voor de organisatie van ons onderwijs vanaf 11
mei. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
-

Tussen de leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen de personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard
worden.
Tussen personeelsleden onderling moet altijd tenminste 1,5 meter bewaard worden.
Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben.

Fysiek contact
Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Leerkrachten doen dit onderling wel
en in contact met de leerlingen zoveel als mogelijk. De volgende richtlijnen zijn van kracht:
-

Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.
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.

Hygiënemaatregelen
Op de Vlinderboom zorgen we ervoor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM worden
nageleefd. In iedere groep, de teamkamer, de aula en het speellokaal is oppervlaktespray en handgel
beschikbaar. Bij de kranen is zeep aanwezig. Richtlijnen geven aan de voorkeur te geven voor het
wassen van handen met zeep i.p.v. ontsmetten met handgel. Handen worden droog gemaakt met
papieren doekjes die in de groepen en op de toiletten aanwezig zijn.
Personeelsleden en leerlingen dragen géén persoonlijke beschermmiddelen.
Voordat de kinderen naar scholen komen, willen we vragen de kinderen thuis naar het toilet te laten
gaan en de handen te wassen.
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Hygiënemaatregelen leermiddelen
We proberen de kinderen zoveel mogelijk aan hun eigen tafel te laten zitten en met hun eigen
materialen te laten werken. Leermiddelen en materialen die gezamenlijk gebruikt worden zullen met
regelmaat ontsmet worden. Om de hoeveelheid materialen te beperken, zal een keuze gemaakt
worden in de te gebruiken materialen.

Schoonmaak
Direct na de sluiting van de scholen zijn alle lokalen en gemeenschappelijke ruimten/kantoren
intensief schoongemaakt (ook de kasten e.d).
Vanaf 11 mei is het de bedoeling dat leerkrachten zelf de lesmaterialen schoonhouden, daartoe zijn er
•
•

(oppervlakte)sprays en
voor de digitale spullen speciale doekjes

De schoonmaaksters komen dagelijks en doen wat ze altijd deden met extra aandacht voor:
•
•

Deurklinken, tafeltjes, bureaus, stoelen en hun handgrepen
Sanitair inclusief kranen en wasbakken

Binnendeuren zullen openstaan gedurende de dag om besmettingsrisico’s te verkleinen. De
buitendeuren blijven gesloten.

Nieuwe leerlingen
Mocht uw kind in deze Coronaperiode 4 jaar worden of geworden zijn, dan is starten op de
Vlinderboom nu nog niet mogelijk. Neemt u contact op met de school voor het maken van een
afspraak waarin we met elkaar afspraken kunnen maken
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2. Aanwezigheid op school en lesaanbod
Aanwezigheid van leerlingen op school
Vanaf maandag 11 mei gaat de Vlinderboom weer open. We werken dan met een continurooster op
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. We starten hierbij om 8.30 uur en eindigen om 14.15
uur. Elke groep is verdeeld in 2 groepen. Bij de verdeling is uitgegaan van de splitsing van groep 6 /7
en rekening gehouden met broertjes en zusjes. Ouders hebben daar vroegtijdig bericht over
ontvangen.
Op vrijdagen zijn er geen lessen. Leerkrachten hebben daarmee de mogelijkheid al het onderwijs voor
te bereiden, zowel het aanbod op school als het werk dat thuis gedaan dient te worden.
Wij wijzen u er wel op dat de school op donderdag 21 en vrijdag 22 mei gesloten is i.v.m. Hemelvaart
en er ook op 01 juni geen lessen zijn i.v.m. Pinksteren.

Laatkomers
Mocht een kind om welke reden dan ook te laat komen , dan is alleen de hoofdingang beschikbar.
Daar kan aangebeld worden en wordt de leerling begeleid naar de eigen groep. Laten we hopen dat
dit niet nodig zal blijken.

Consequenties voor aanbod
De momenten dat kinderen op school zijn, ligt de focus die dag op:
-

Aandacht en tijd voor sociale en emotionele ontwikkeling.
Het in kaart brengen van onderwijsbehoeften van kinderen.
Afstemming van onderwijsaanbod, waarbij de cruciale leerdoelen de basis vormen.
Naast de reguliere instructie, feedback op gemaakt werk en extra instructie voor de
thuiswerkdag.

Geplande uitstapjes, vieringen, gastlessen en excursies zullen geen doorgang vinden.

Consequenties voor les op afstand
Fysiek onderwijs wordt aangevuld met onderwijs op afstand. Het programma voor thuis bestaat uit
een dagtaak, die door de kinderen zoveel als mogelijk zelfstandig gemaakt kan worden. Het gemaakte
werk wordt op school besproken. Thuisonderwijs wordt niet verzorgd op het moment dat uw kind in
de klas verwacht wordt.

Aanwezigheid van leerkrachten op school
Leerkrachten worden ingezet in hun eigen groep.

1-2A
1-2B
3

maandag
Linda
Marianne
Anita
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dinsdag
Linda
Marianne
Anita

woensdag
Linda
Marianne
Martine

donderdag
Hannie
Marianne
Martine
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4
5
6
6/7
7
8

Ilona
Lotte
Kim
Christianne
Ingrid
Roxanne

Ilona
Lotte
Kim
Marjolein
Ingrid
Roxanne

Ilona
Lotte
Kim
Christianne
Ilja
Heidi

Ingrid
Lotte
Heidi
Marjolein
Ilja
Roxanne

Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen. Collega’s met een lesbevoegdheid
uit het ET worden ook ingezet indien nodig met als consequentie dat de ondersteuning gedurende
deze periode opgeschort wordt. In de afweging van inzet personeel geldt de prioriteit van opvang
boven onderwijs.

De leerlaag IB-ers en RT leden zijn komende periode verdeeld over de locaties. Zij zullen
indien nodig ook ondersteuning bieden bij (nood)opvang en invalwerkzaamheden. Het kan
voorkomen dat individuele begeleiding of een afspraak niet door kan gaan. Graag hiervoor uw
begrip.
De Leerlabs en de taalsetting blijven voorlopig gesloten. De reden hiervoor is om het aantal
contacten tussen verschillende kinderen zoveel mogelijk te beperken evenals de haal– en
brengmomenten voor ouders. De leerkrachten van de labs zijn voor vragen via mail
bereikbaar.
Op het moment dat er een versoepeling van de RIVM-maatregelen komt, die het binnen onze
stichting ook weer mogelijk maakt om de kinderen te ontvangen bij de leerlabs of de
taalsetting, zullen wij u hierover informeren
Leerkrachten en overig personeel wordt opgeroepen zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Dit
betekent dat leerkrachten na het vertrek van de leerlingen en schoonmaken van het lokaal in de
gelegenheid zijn om naar huis te gaan. Indien gewenst kan ook in het eigen groepslokaal gewerkt
worden, waarbij rekening gehouden wordt met de richtlijnen vanuit het RIVM.
Overleggen kunnen ook niet fysiek plaats vinden door gebruik van bv. Teams.

Ondersteuning van leerlingen door (externe) professionals in de school
De Vlinderboom is alleen toegankelijk voor leerlingen, personeelsleden van school en stagiaires
(gekoppeld aan een groep). Externe professionals worden niet toegelaten op school .

Contact ouders
Er is geen fysiek contact tussen leerkrachten en ouder(s)/verzorger(s). Ouders zijn niet aanwezig in het
schoolgebouw en ook niet op het schoolplein. Contact tussen ouders en leerkrachten verloopt via de
mail of telefonisch.
Verjaardagen van kinderen kunnen gevierd worden op school. Traktaties kunnen aan de eigen
leerkracht afgegeven worden tijdens het brengen van de kinderen. Traktaties dienen voorverpakt te
zijn en niet zelf bereid.
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In groep 1-2 is het gebruikelijk dat ouders aanwezig zijn tijdens de verjaardag van hun zoon/dochter.
Dit is nu niet mogelijk, wel zullen er enkele foto’s gemaakt en gedeeld worden met de
ouders/verzorgers van de jarige.
Met gebruik van klasbord of een memo vanuit school wordt u op de hoogte gehouden van eventuele
aanpassingen.
Let u er wel op dat op donderdag 21 en vrijdag 22 mei de school gesloten is i.v.m. Hemelvaart en op
01 juni i.v.m. Pinksteren.
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3. In en rondom het schoolgebouw
Consequenties schoolgebouw en faciliteiten
De leerlingen krijgen onderwijs in hun eigen klaslokaal. Daar blijven ze ook zoveel als mogelijk. Ze
nemen ook hun eigen tas en jas mee de klas in.

Halen en brengen van leerlingen
Ouders mogen niet op het schoolplein komen. De kinderen worden gebracht en gehaald door één
volwassene. Deze blijven, gebruik makend van 1,5 meter afstand van elkaar, buiten de hekken.
Het verzoek is kinderen zoveel als mogelijk alleen naar school te laten gaan of tot in de buurt van
school te begeleiden. VVN adviseert ook niet in de directe omgeving te parkeren maar op afstand en
het laatste deel eventueel te voet af te leggen tot waar nodig.
De leerlingen komen zo kort mogelijk voor schooltijd en gaan direct door hun eigen ingang naar
binnen, naar hun eigen groep.
Alle leerkrachten begeleiden voor en na schooltijd de leerlingen bij binnenkomst en vertrek. Er wordt
voor- en na schooltijd niet gespeeld op het schoolplein.
Kinderen verlaten aan het einde van de lesdag de school op verschillende afgesproken tijdstippen kort
na elkaar.

Pauze beleid
Elke groep speelt op een vooraf afgesproken tijdstip Dat geldt ook tijdens de lunchtijd.

Looproutes in de school
De kinderen maken alleen gebruik van hun eigen lokaal en gebruiken hun eigen aangewezen toilet.
Kinderen bewegen zich zo weinig mogelijk door de school.

Jassen en kapstokken
De kinderen hangen hun jas aan hun eigen stoel in hun eigen lokaal. De tassen staan naast hun tafel.
Op deze manier hoeven de kinderen niet in de gang te komen en worden de kapstokken niet gebruikt.

Personeelskamer
We houden ten minste 1 stoel afstand van elkaar. Overstijgt het aantal mensen de mogelijkheid
samen te komen dan kiezen we een andere daartoe geschikte ruimte.

Keuken
Deze wordt zoveel mogelijk vermeden. Koffie / thee etc. afnemen aan de gangkant.
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4. Gezondheid
Wegstuurbeleid
Wanneer een leerling gedurende de dag ziek wordt of corona gerelateerde klachten ontwikkelt, wordt
contact opgenomen met de ouders/verzorgers en dient het kind direct te worden opgehaald. Op
school wordt geen temperatuur bij de kinderen gemeten. Tot het kind is opgehaald zal deze worden
geïsoleerd van zijn/haar subgroep. Daartoe wordt het handvaardigheid lokaal ingezet.
Wanneer een leerkracht gedurende de dag ziek wordt of corona gerelateerde klachten ontwikkelt,
gaat deze ook naar huis. Bij meer dan één geconstateerde corona besmetting zal de school de GGD
inlichten.

Thuisblijf regels-leerlingen
Wanneer thuisblijven ?
- Bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of
verhoging (tot 38 graden Celsius). Andere kinderen van het gezin mogen naar school komen.
- Bij verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Het hele
gezin moet thuisblijven.
- Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).
- Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).
Je mag pas weer naar school als je 24 uur klachtenvrij bent.
Indien u twijfelt of uw kind met bijbehorende klachten/aandoeningen wel of niet naar school mag,
dient u de huisarts voor advies te raadplegen en zijn/haar advies op te volgen.
Indien uw kind hooikoorts heeft en als gevolg daarvan hoest, niest of snottert , verzoeken wij u een
briefje, berichtje van de huisarts te overleggen waarin dit bevestigd wordt.
Mocht de huisarts praktijk daar niet aan mee werken, stuurt u de leerkracht een schriftelijk bericht
waarin hooikoorts vermeld staat en de wijze waarop die zich uit.

Thuisblijf regels-leerkrachten
Wanneer thuisblijven?
- Personeelsleden met corona gerelateerde klachten komen niet naar school. (zie thuisblijf
regels-leerlingen)
- Personeelsleden met corona gerelateerde klachten kunnen worden getest conform de
zorgaanpak. Dit in overleg met de directie.
- Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school
(keuze medewerker in overleg met de werkgever).
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- Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld
van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever).
- Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt,
gaat hierover in een gesprek met zijn werkgever.
Een overzicht van risicogroepen vindt u in de bijlage.

5. Opvang
Noodopvang kinderen in kwetsbare posities en van ouders met cruciale beroepen
De noodopvang voor kinderen in kwetsbare posities en van ouders met cruciale beroepen blijft na 11
mei bestaan. Kinderen die gebruik mogen maken van de noodopvang, mogen dit ook op dagen dat ze
niet fysiek onderwijs krijgen aangeboden. Dit betekent dat zij de thuiswerkdag ook op school aanwezig
zijn. Opvang van deze kinderen zal onder schooltijd niet meer worden georganiseerd op basisschool
Sint Jan en basisschool Achterberg, maar door het team van de Vlinderboom zelf.
Na schooltijd (vanaf 15.30 uur) zal de BSO de opvang voor zijn rekening nemen.
Wij willen u er nogmaals op wijzen dat noodvang enkel aan de orde is als u echt geen alternatieve
opvangmogelijkheden heeft. Is noodopvang voor u noodzakelijk in de periode vanaf 11 mei, dan dient
u dit kenbaar te maken op volgend mailadres: vlinderboom@vlinderboom.nl
Dat geldt ook voor de noodopvang tussen 14.15 u en 15.30 uur die eveneens op de Vlinderboom
georganiseerd wordt.
We willen u vragen tijdig een mail te versturen met daarin de naam en de groep van de leerling en de
dagen waarop noodopvang nodig is. Voor de aanmelding BSO dient u rechtstreeks met de
Kinderopvang contact op te nemen.

Tussenschoolse opvang
Om zo min mogelijk mensen in het gebouw te ontvangen en daarmee de kans op besmetting te
verkleinen is er geen sprake van tussenschoolse opvang door Kinderstralen. Alle leerlingen lunchen in
hun eigen klaslokaal, onder begeleiding van de eigen leerkracht. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Uiteraard vragen wij u wel uw kind te voorzien van een lunchpakketje en wat te drinken.
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Bijlage
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