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Het onderwijs op onze school kan goed functioneren als iedereen zich aan de volgende afspraken 
houdt: 
 

1. Leerlingen en personeel blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen, 
benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven 38 graden Celsius en als 
een gezinslid koorts heeft boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten. Als de 
klachten 24 uur weg zijn is er weer de mogelijkheid om naar school te gaan. 
 

2. Tussen de leerlingen is 1,5 meter afstand houden niet nodig. Tussen onderwijspersoneel en 
leerlingen wordt preventief zoveel mogelijk 1,5 meter afstand gehouden (minder afstand 
levert geen gevaar op, maar we proberen preventief te doen wat we kunnen). 
 

3. Ouders die hun kinderen brengen, komen alleen en nemen bij de toegangspoort afscheid van 
hun kin(eren). Dit geldt ook bij het ophalen. Ouders proberen samenscholen te voorkomen. 
 

4. De leerlingen van groep 1 en 2 worden door hun leerkracht mee naar binnen genomen. 
 

5. De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 verzamelen per groep op de afgesproken plaats 
op het plein en worden daar door hun leerkracht opgehaald. 
 

6. Allen die het schoolgebouw binnengaan, desinfecteren de handen bij de (bij beide ingangen 
aanwezige) desinfectiezuil. Dit geldt ook bij binnenkomst na pauzes. 
 

7. Na gebruik van het toilet worden de handen gewassen. 
 

8. Hoesten en niesen gebeurt in de binnenkant van de elleboog. 
 

9. We gebruiken papieren zakdoekjes. 
 

10. We schudden geen handen. 
 

11. Leerlingen gaan na schooltijd direct naar huis of de BSO. 
 

12. Ouders komen alleen op afspraak in school. Dit geldt niet voor hulpouders (TSO, leeshulp, 
luizenmoeders, bibliotheekouders, etc.) en oudercommisssie-/mr-leden. Zij worden 
gerekend tot het personeel.  
 

13. Ouderavonden mogen alleen worden bezocht na aanmelding (zodat indeling en afstand 
geregeld kunnen worden) en persoonlijke uitnodiging. 
 

14. Ventilatie in de school is op orde (gebeurt door spuien via geopende ramen). De lucht in de 
leslokalen wordt gemonitord via CO-2-meters. Is het te koud om de ramen tijdens de lessen 
te openen, dan wordt in de pauzes optimaal geventileerd (minimaal 15 minuten). 

 
 
 


