
Corona richtlijnen SchoolB 

 
Onderwijs  
De kinderen gaan gewoon naar school. Hierbij hanteren we weer het zogeheten continurooster. 
 
Schooltijden  

Onderbouw (gr 1-4): 

De onderbouw leerlingen zorgen dat ze om 08.15 op school zijn. De leerkrachten halen de kinderen 

om 08.15 op van de verzamelplek en brengen ze daar om 14.00 uur weer. De kinderen uit de groep 

1-2 worden naar het hek gebracht. 

Groepen 1-2 A/B/C:  Kinderen verzamelen bij de achterdeur van hun eigen klaslokaal.  

Groep 1/2D  Kinderen verzamelen tegen de muur/bij de ingang tegenover de zandbak 

(schoolplein achter)  

Groepen 3:   Kinderen verzamelen tegen het raam bij de hoofdingang 

Groep 4a:  Kinderen verzamelen op de zandbakrand.  

Groep 4b:  Kinderen verzamelen tegen de muur bij de achteringang Peuterspeelzaal.  

De kinderen die opgehaald moeten worden door de verschillende opvangorganisaties wachten vanaf 

14.00uur in de daarvoor aangewezen lokalen. 

Groep 1/2A: Speel@home 

Groep 1/2B: Woldkasteel 

Groep 1/2C: Jabadoe 

 

Bovenbouw (gr 5-8):  

De bovenbouw leerlingen zorgen dat zij om 08.30 op school zijn. De leerkrachten halen de kinderen 

om 08.30 op van de verzamelplek en brengen ze daar om 14.15 weer.  

Groep 5a en 5b: Kinderen verzamelen tegen het raam bij de hoofdingang 

Groep 6: Kinderen verzamelen op de zandbakrand. Gaan via de brandtrap naar 

boven/beneden 

Groep 7: Kinderen verzamelen tegen de muur bij de achteringang Peuterspeelzaal  

Groep 8:  Kinderen verzamelen op het voetbalveld, achterzijde school. Gaan via de brandtrap 

naar boven/beneden 

 

 



 

Pauzes 

GROEPEN OCHTEND MIDDAG 

1-2 10.45u -11.45u 12.45u -13.15u  
3 EN 4 09.45u -10.00u 11.45u -12.00u  
5 EN 6 10.00u -10.15u 12.00u -12.15u  
7 EN 8 10.15u - 10.30u 12.15u -12.30u  

 

Schooltijden 

 

 Groep 1-4 Groep 5-8 

Maandag 8.15u – 14.00u 8.30u – 14.15u 

Dinsdag 8.15u – 14.00u 8.30u – 14.15u 

Woensdag 8.15u – 12.00u 8.30u – 12.15u 

Donderdag 8.15u – 14.00u 8.30u – 14.15u 

Vrijdag 8.15u – 12.00u 8.30u – 14.15u 

 

Ouders in de school 

Ouders zijn nog steeds niet welkom in de school en op het plein. We willen ouders vragen bij het 

halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren. 

Stagiaires, HVO, GVO docenten zijn ook gewoon weer welkom. 

Halen/brengen 
We moeten voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan. Waardoor 
er veel ouders moeten wachten op het schoolplein en bij het hek.  

• Leerlingen kunnen van meerdere ingangen gebruikmaken. Elke groep krijgt een vaste ingang 
en uitgang (looproute). Wilt u het brengen en halen van uw kind niet zien als een sociale 
gelegenheid.  

• Aan het eind van de lesdag worden leerlingen groepsgewijs naar buiten gebracht.  

• Na school gaat iedereen direct naar huis.  

 
GEZONDHEID EN HYGIËNE MAATREGELEN OP SCHOOL  

 
Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zo veel als mogelijk uit  
de weg worden gegaan. Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en  
dienen onderling de 1,5 meter afstand te houden.  
 
We hanteren de beslisboom als richtlijn: 
 

Handen wassen, hoesten of niezen  

Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. 
Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 20 seconden. De leraren en leerlingen wassen op 
regelmatige basis de handen.  



Leerlingen krijgen (dagelijks) instructie om de handen goed te wassen. De leerlingen drogen hun 
handen af met papieren wegwerpdoekjes.  

• Terugkerende training en aandacht voor routinematig handen wassen;  
• Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen/desinfecteren bij aankomst op 

school 
• Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na 

hoesten of niezen en na het buiten spelen  
• We geven instructie om in de elleboog te hoesten; contact vermijden met mond en ogen 
• In school worden papieren droogdoekjes gebruikt en er is voldoende desinfecterend zeep.  

 
Eten en drinken 

• Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het eten van fruit/lunch.  
• Kinderen mogen geen voedsel delen.   
• Traktaties in een verpakking mag. We trakteren alleen de kinderen uit de eigen groep.  
• Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel.  
• Kinderen maken hun tafel na het eten schoon met desinfecterende doekjes.  

 
Schoonmaak 

Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met de handen in 
contact zijn regelmatig schoonmaken.  
 

• Toiletten worden minimaal één keer per dag schoongemaakt.  
• Als een groep gaat buitenspelen wordt onderwijl de klas (tafels, wasruimte e.d.) gereinigd 

door een leerkracht. 
• Vuilnisbakken worden dagelijks geleegd.  
• Leerkrachten desinfecteren om de twee uur de deurklinken etc. van het lokaal 

Vriendelijke groet, 

Team schoolB 


