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Richtlijnen en protocol.     
 

 

Draaiboek 

In dit draaiboek willen we richting en kaders geven aan de opening van onze 

locaties per 8 februari 2021. Op een aantal punten gaan we wellicht afwijken, 
omdat wij als stichting ook een eigen verantwoordelijkheid hebben of omdat we 

onze beide kernactiviteiten (opvang en onderwijs) nauw op elkaar moeten 
aansluiten. Het kabinetsbesluit tot de opening van de scholen is leidend: alle 

leerlingen gaan volledig naar school, met inachtneming van de RIVM voorschriften.  

 

Dit draaiboek is geldig tot het moment dat de overheid met verdere besluitvorming 
en richtinggevende uitspraken komt. De richtlijnen die zijn meegegeven vanuit de 

overheid, zijn door ons (PCO Gelderse Vallei) als volgt vertaald:  

• Scholen en kinderdagverblijven gaan weer volledig open; alle kinderen gaan  

   volledig naar school of kinderdagopvang (volgens contract);  

• De buitenschoolse opvang is dicht;  

• Er is noodopvang na schooltijd voor ouders werkzaam in een cruciaal beroep (bij  

   PCOGV wordt noodopvang geboden conform het bestaande BSO contract);  

• Tussen alle volwassenen (personeelsleden/ouders) onderling moet 1,5 meter  

   afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden  

   noodzakelijk is. Buiten de groep wordt het dragen van een mondkapje voor  

   personeelsleden dringend geadviseerd.  

• Tussen kinderen onderling én tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand  

   bewaard te worden.  

• Ouders komen in principe niet in de school of op het schoolplein, houden afstand  

   en dragen een mondkapje.  

• Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school en krijgen  

   het dringende advies een mondkapje te dragen buiten de klas (tijdens pauzes  

   en in de gangen).  

• Tijdens de lessen wordt zoveel mogelijk in vaste groepen gewerkt.  

   In groep 4, 5 en 6 in groepjes van 5 kinderen en in groep 7 en 8 kleinere groepjes  

   of koppels. Dit om waar mogelij groepjes uit elkaar te houden en een mogelijke  

   besmetting van de hele groep zo klein mogelijk te maken. 
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Zie het verschil! 

 

• Wanneer een kind positief getest is op COVID-19 gaat de gehele klas (inclusief  

   leerkracht) 5 dagen in quarantaine en is het belangrijk dat alle kinderen worden  

   getest (dringend advies). Wordt er niet getest dan blijft het kind 10 dagen thuis.  

• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  

• Na school gaan leerlingen direct naar huis.  

• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen we zoveel als mogelijk is  

   in de situatie over naar onderwijs op afstand of bieden we maatwerkoplossingen  

   om het onderwijs zo goed mogelijk te continueren.  

 

Ouders  

▪ Ouder(s)/verzorger(s) begeven zich niet op het schoolplein.  

  Ouders wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen; ook in de   

  buitenruimte.  

▪ Tijdens schooltijden zijn ouders niet op de locatie aanwezig. Ouderhulp is  

  momenteel niet mogelijk.  

▪ Reguliere oudergesprekken, informatieavonden en vergaderingen van MR/AC/OC  

  vinden online plaats.  

▪ Alleen in uitzonderlijke situaties beslist de locatiedirecteur over een andere vorm  

  van ontmoeting (zoals hieronder beschreven). Een rondleiding voor nieuwe  

  ouders valt hier ook onder.  

  Bijzondere/uitzonderlijke situatie Er zijn situaties denkbaar dat toch een  

  oudergesprek op de locatie moet plaatsvinden, in overleg met de locatiedirecteur.  

   

Aanvang van de schooldag  

• Kinderen komen zoveel als mogelijk lopend of met de fiets naar school.  

• Kinderen worden (daar waar mogelijk) door max. 1 ouder/verzorger naar 

school gebracht en/of gehaald.  

• Kinderen komen tussen 08.15u en 08.30u via de eigen pleiningang en 

    groepsingang naar binnen.  

• Ouders komen in principe niet op het plein  

 

Voorschoolse noodopvang  

Kinderen met een contract voor voorschoolse opvang en waarvan ouders een 

cruciaal beroep hebben, kunnen gebruik maken van de voorschoolse noodopvang. 

Dit wordt opnieuw uitgevraagd met een aanmeldformulier.  
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Aanvang kinderdagopvang en peuteropvang (0-4 jaar en 2-4 jaar)  

• Kinderen worden gebracht door één ouder, de ouder geeft het kind aan de 

pedagogisch medewerker, als het kan buiten de groepsruimte en bij een eigen 

voordeur.  

• De ouder wordt dringend geadviseerd een mondkapje te dragen.  

• De overdracht en het afscheid zijn kort.  

• Kinderen die klachten hebben blijven thuis, tenzij zij structuerele 

luchtwegklachten hebben die bekend zijn.  

• Verder gelden ook hier de richtlijnen van het RIVM.  

 

Pauze  

Er wordt op de Holklocaties een pauzetijdenschema voor kinderen gehanteerd 

waarbij rekening wordt gehouden met de speeldruk op het plein en de pauzes van 

personeel.  

 

Continurooster  

Om de reisbewegingen te beperken, hanteren alle locaties van PCOGV een 
continurooster. Scholen die al gewend zijn een continurooster te hanteren, hoeven 

hier geen aanpassingen te doen in de schooltijden.  

Voor de Holklocaties betekent dit dat we (tijdelijk) over op schooltijden gaan van 
8.30-14.00 uur. We hanteren hierbij wel de korte woensdag tot 12.15u en de 

aangepaste tijden voor groep 1-3 op vrijdag. 

Er is geen TSO; pauzes worden opgevangen door eigen personeel.  

 

Naschoolse noodopvang & vakantienoodopvang  

In de week van 8 t/m 19 februari vindt noodopvang voor ouders met een cruciaal 

beroep plaats op eigen locatie  

In de week van 22 t/m 26 februari wordt uitsluitend noodopvang geboden aan 

ouders met een cruciaal beroep, volgens BSO contract met vakantieopvang.  

Deze opvang vindt plaats zoals de vakantieopvang normaal gesproken wordt 

georganiseerd (dus geclusterd).  

Verder is de BSO gesloten is! 

  

De kinderdagopvang is wel regulier open.  

Voor de periode 8 t/m 12 februari zijn de aanmeldingen voor de noodopvang al 
bekend. De roosters passen we aan aan de nieuwe situatie (continurooster), 

uitgaande van deze bekende aanmeldingen.  

Voor de periode 15 februari t/m 5 maart zullen we weer een aanmeldformulier 

sturen naar ouders met een BSO contract.  
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Onderwijs en toetsen  

De lesprogramma’s van de dag zullen een afwisseling worden van aandacht voor 
het sociaalemotionele welbevinden van kinderen, instructies en verwerkingen van 

de cognitieve vakken en geven extra aandacht en tijd aan het inoefenen van het 
aanbod. Kantelen in ons onderwijsconcept is helaas niet mogelijk omdat de 

groepen niet mogen wisselen. Het indelen in subgroepjes is dan ook onmogelijk. 

Een eerste belangrijk onderdeel van dag is de sociale ontwikkeling van kinderen. 
Ze hebben een bijzondere tijd meegemaakt en daar is aandacht en hersteltijd voor 

nodig. Leerkrachten geven ook speciale aandacht in hun lesprogramma’s voor de 

check op het werk dat de kinderen thuis gedaan hebben. 

Ze checken of leerlingen begrepen hebben wat ze zelfstandig hebben moeten 
maken. Kortom, we maken er een effectieve, maar ook afwisselende dag van voor 

de leerlingen.  

 

Cohortering  

Cohortering betekent dat leerlingen vanaf groep 4 worden ingedeeld in subgroepen 

en dat contact tussen deze subgroepen wordt beperkt.  

Hier valt bijvoorbeeld onder: vaste klassenindelingen, subgroepjes in de klas of 

koppels in de klas. Cohortering is een dringend advies.  

Wanneer een groep leerlingen binnen kan worden opgedeeld in subgroepjes 
waartussen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, hoeft bij een mogelijke 

besmetting op een school mogelijk niet de hele klas in quarantaine, maar alleen 

de relevante subgroep (leerlingen en eventueel personeel).  

Dit is uiteindelijk aan de GGD om te bepalen in een concreet geval.  

In de onderbouw wordt cohortering niet als zinvol/mogelijk gezien.  

 

Aanmelden VO & eindtoets  

De aanmeldperiode voor het VO is met 2 weken verlengd tot 15 maart (uitloop 

naar 1 april).  

 

Digitaal onderwijs  

Wij bereiden ons voor op het geven van thuisonderwijs op dezelfde wijze als tijdens 

de lockdown, zodat wij in situaties waarin leerkrachten langdurig afwezig zijn snel 
kunnen omschakelen of wanneer een groep in quarantaine moet in verband met 

een besmetting va één van de leerlingen in de groep.  

 

Kinderen zijn verplicht om naar school te gaan. Indien een leerling om welke reden 
dan ook niet naar school kan komen, kan hij/zij een thuiswerkpakket ontvangen. 

Er wordt geen digitaal onderwijs voor individuele leerlingen geboden i.v.m. 

privacy/AVG-wetgeving.  

Wanneer een leerling niet naar school kan komen, is er altijd contact tussen 
leerkracht/intern begeleider en ouders. Bij twijfel kan contact opgenomen worden 

met de leerplichtconsulent.  
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Bovenschoolse plusklas 

De lessen van de bovenschoolse plusklas kunnen voorlopig niet plaatsvinden.  

 

Gymles  

PCOGV raadt af om gymlessen binnen te laten plaatsvinden. Geef voorkeur aan 
sport- en spellessen in de buitenlucht (indien weersomstandigheden dit toelaten). 

Kleuters kunnen met halve groepen bewegen in het speellokaal.  

 

Traktatie  

Traktaties zijn toegestaan, maar graag apart verpakt.  

 

Bezetting personeel kinderopvang  

Kinderdagopvang gaat weer regulier draaien vanaf 8 februari. Indien door ziekte 

of overmacht op een dagopvanglocatie onvoldoende personeel beschikbaar is om 
de KDVgroepen te bemensen, kan ervoor worden gekozen om BSO medewerkers 

in te zetten die gekwalificeerd zijn voor KDV.  

 

Hygiëne  

▪ We passen de algemene hygiënemaatregelen toe zoals inmiddels bekend (geen  

  handen schudden, handen wassen, etc.)  

▪ Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school en krijgen het  

  dringende advies een mondkapje te dragen buiten de klas (tijdens pauzes en in  

  de gangen. Omdat groep 6 dezelfde ingang gebruikt als groep 7, adviseren wij  

  ook de leerlingen van groep 6 om een mondkapje te dragen. 

  Tijdens de lessen wordt zoveel mogelijk in vaste groepen gewerkt.  

  In groep 4, 5 en 6 in groepjes van 5 kinderen en in groep 7 en 8 kleinere groepjes   

  of koppels.  

▪ Richtlijn RIVM: wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten heeft, gaat  

  het personeelslid naar huis en laat zich testen.  

▪ Richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat  

  de leerling naar huis en laat zich testen. Ook eventuele broers/zussen worden  

  hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de  

  BSO.  

 

Naar huis laten gaan  

Kinderen die ziekteverschijnselen hebben komen niet naar school. Wanneer op 

school blijkt dat kinderen klachten hebben, worden zij direct door de ouder weer 

opgehaald.  
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De ouder komt niet de school in en draagt bij voorkeur een mondkapje. Voor het 

naar huis sturen van kinderen, volgen we de RIVM richtlijn (beslisboom).  

 

Wanneer blijven kinderen thuis?  

Op de Holk locaties passen we de streng wegende RIVM-adviezen en richtlijnen 

toe die gelden voor het onderwijs. Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd 

mogen naar de basisschool, met:  

• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);  

• als ze af en toe hoesten,  

• met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.  

 

Zij moeten thuisblijven als:  

• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of  

  (meer dan incidenteel) hoest.  

• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.  

• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie. 

• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID- 

  19, ook koorts heeft en/of benauwd is.  

  Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve  

  testuitslag heeft;  

• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie.  

  Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten  

  ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.  

 

Testen  

Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:  

• De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook  

   sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of 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 zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

 

• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 

dagen thuis in isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar 

school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer 

heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: 

https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis 

  

• Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten  

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
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   ook koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook  

   thuis in quarantaine (behalve als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan  

   hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven).  

   Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft     

   de leerling thuis. 

 

 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een  

   positieve uitslag heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname  

   thuis in quarantaine. Indien de huisgenoot dan nog geen klachten heeft  

   ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de testafname weer naar school. Krijgt  

   de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe  

   contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling  

   getest worden en bij een negatieve test mag hij uit quarantaine.  

• Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10  

  dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD  

  licht dit toe. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

• Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen.  

  Kinderen en ouders die tot een risicogroep behoren  

▪ Kinderen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek  

  onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de  

  behandelend arts).  

▪ Kinderen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden  

  vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg  

  met de school en de behandelend arts).  

▪ Wanneer een leerling niet naar school kan komen, is er altijd contact tussen  

  leerkracht/intern begeleider en ouders.  

▪ Bij twijfel kan contact opgenomen worden met de leerplichtconsulent.  

maakt specifieke afspraken met de vrijwilliger, bespreekt het draaiboek en de richtlijnen en past de triage toe. Stagiaires 
van MBO en HBO opleidingen worden beschouwd als personeel en zijn welkom, evenals externe ondersteuners in het 
kader van leerlingenzorg. Voor  


