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Openingsprotocol 8 februari 2021 

Wij kijken er naar uit dat vanaf 8 februari de school weer open mag. Met name de 

vreugde van de kinderen dat zij weer als groep bij elkaar zullen zijn en de ontzorging van de 

ouders stemmen ons positief. Naast dat we alle vertrouwen hebben in de schoolopening, willen we 

goed zorgen voor de veiligheid van de kinderen, de ouders en het personeel. Om in deze coronacrisis 

zo veilig mogelijk naar school te gaan, gelden de afspraken uit dit protocol vanaf maandag 8 

februari. De noodopvang op school vervalt nu wij weer geheel open mogen. 

Het team van de Beets vindt het belangrijk dat er een veilig klimaat is voor alle kinderen en 

volwassenen op school. Door goede afspraken te maken met elkaar gaan wij daar samen met jullie 

als ouders voor zorgen. De afgelopen maanden hebben wij al met elkaar bewezen dat wij ons goed 

aan de afspraken kunnen houden; ook als er besmettingen in de school waren, hebben wij met 

elkaar goed gehandeld. Ik heb er vertrouwen in dat wij dat ook de komende periode met elkaar 

doen en elkaar kunnen vinden. We hebben een prachtig gezamenlijk doel: de kinderen fysiek met 

elkaar naar school. 

Hoe gaat het onderwijs op de Nicolaas Beetsschool eruit zien vanaf 8 februari? 

Samen met het team, de MR, de TSO en de kinderopvangorganisaties is ons ‘openingsprotocol’ tot 

stand gekomen. 

Het ministerie van OC&W heeft op 3 februari het protocol afgegeven met de regels waar wij aan 

moeten voldoen bij de volledige opening van onze school vanaf 8 februari. 

Het uitgangspunt 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? 

Bovenstaande doelstelling spreekt niet over een veilig klimaat. Het team van de Beets voegt dit punt 

dus toe: 

•De kinderen gaan op een veilige, vertrouwde, plezierige manier naar school. 

 

Onderstaand de hoofdpunten om de schoolopening uit te voeren: 

Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 februari 2021 de volgende regels van toepassing 

op de scholen in het basisonderwijs:  

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 februari 2021 volledig naar school. De reguliere leerplicht is van 

kracht. De school is open, tenzij: 

• Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico 

hier aanleiding toe geeft, of  

• De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel 
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personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en er geen vervanging beschikbaar is.  

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

• Bij één besmetting gaat de hele groep voor 5 dagen naar huis (maar dat is iets anders dan in 

quarantaine). De hele groep gaat naar huis om een mogelijke verspreiding tegen te gaan. 

• Door subgroepen te maken binnen de klas, wordt voorkomen dat een hele groep bij een    

besmetting in quarantaine moet.  

• Alleen de nauwe contacten (dus ook het subgroepje waarin de besmette leerling in de klas zit) 

en de besmette leerling zelf gaan in quarantaine.  

• Deze nauwe contacten kunnen zich met een sneltest laten testen en dit herhalen op dag 5.  

• Bij negatieve uitslagen kunnen de kinderen dan na dag 5 weer naar school.  

• Als u als ouder van een kind dat als nauw contact wordt aangemerkt, besluit om niet te testen, 

dan duurt de quarantaine voor het kind 10 dagen. 

In overleg met de GGD bespreken wij, bij een besmetting in de groep, met u of het wenselijk is dat 

een leerling getest wordt. Uiteraard gaat u hier als ouder over. 

 

3. Volwassenen dragen in de gang een mondkapje. Leerkrachten kunnen besluiten dat zij het 

veiliger vinden om met een mondkapje op te werken. 

4. Tussen personeelsleden en leerlingen proberen wij zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te 

bewaren. Groep 7 en 8 houdt sowieso 1,5 meter afstand. 

5. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij 

contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  

6. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. (uitgezonderd de ouders 

van groep 1 t/m 3, zij mogen met mondkapje op het plein). Oudere kinderen komen zoveel als 

mogelijk zelfstandig naar school.  

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

8. Buitenspelen gebeurt alleen met de eigen jaarlaag. 

9. Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de noodopvang BSO.  

 

Met bovengenoemde regels als uitgangspunt is onderstaand plan, in samenwerking met de TSO, de 

kinderopvang en de MR, tot stand gekomen. 

 

Wat zien wij op school als een vaste groepssamenstelling? 
Voor het grootste deel van de dag zullen de kinderen binnen hun eigen klas functioneren. 

 

 Om het buitenspelen en overblijven mogelijk te maken, kiezen wij ervoor om één jaarlaag 

als cohort te zien. Dus bijvoorbeeld de groepen 3a en 3b zijn samen één cohort. In de 

kleuterbouw is groep 1/2 B samen met 1/2 C één cohort en groep 1/2 A en groep 1/2 D ook. 

Dit heeft te maken met hoe de groepen in het gebouw gesitueerd zijn. In de school zijn alle 

groepen een op zichzelf functionerend cohort en wordt er de komende weken niet groep 

doorbroken gewerkt.  

 De leerpleinen worden niet gebruikt.  



 

3 

 Er wordt binnen de groepen zoveel als mogelijk met vaste groepjes gewerkt, zodat bij 

mogelijk bron- en contactonderzoek niet de hele groep in quarantaine hoeft maar alleen de 

nauwe contacten.  Nauwe contacten zijn kinderen die langer dan 15 minuten binnen 1,5 

meter van een ander kind zijn geweest.  

Om tussen de middag ieder kind een half uur buitenspeeltijd te geven, is het TSO rooster 

uitgebreid met een extra shift. 

 

De leerkrachten houden een accurate registratie bij van klassenindelingen en presentie, 

zodat wij bij een mogelijk bron- en contactonderzoek snel zicht hebben op welke 

kinderen mogelijk een nauw contact zijn. 

 

Wat als uw kind of de groep niet naar school kan? 
 Op het moment dat uw kind milde klachten heeft en daarom thuis moet blijven, haalt de 

ouder of iemand anders in overleg met de leerkracht het boekenpakket, eventueel een 
chromebook en de weektaak op school op.   

 Uw kind logt om 8.30 uur in via een chromebook en is tot en met het eerste 
instructiemoment aanwezig. Op aanwijzing van de leerkrachten kunnen er meer 
instructiemomenten gedeeld worden. 

 Mocht een groep door een besmetting naar huis worden gestuurd, dan probeert de 
leerkracht zo snel als mogelijk het thuisonderwijs op te pakken zoals de afgelopen weken is 
gebeurd. Dit kan wat schakeltijd nodig hebben. De planning is als volgt: 
-Op dag 1 bereiden wij het thuisonderwijs voor. Er staat werk in de Classroom klaar. 
-Op dag 2 worden boekenpakketten en eventueel chromebooks opgehaald. 
-Op dag 3 start het digitale  thuisonderwijs. 

 
 Als er in meerdere groepen besmettingen zijn, dan zal de school dicht moeten. Er wordt dan 

overgegaan op thuisonderwijs, zoals dat de afgelopen weken ook heeft plaatsgevonden. 
Wij zijn hierin zeer afhankelijk van het welbevinden van de leerkracht. Als een leerkracht 
ziek is, kan zij/hij ook niet vanuit huis werken. 

 Voor groep 1-2 geldt dat er altijd activiteiten in de Classroom klaar staan. 

 

Hoe is het brengen en halen georganiseerd?  
Ouders onderling moeten 1,5 m. afstand houden. Om dit mogelijk te maken, werken wij 

met onderstaand haal/brengschema rooster:  
 De groepen 8 starten de lessen om 8.15 uur en eindigen hun lesdag om 14.30 uur. Als groep 

8 kinderen een broertje of zusje meenemen op de fiets kan dit nog steeds; als het ware krijgt 
de jongere broer of zus dan ‘shift 1’ achter zijn naam. Deze kinderen mogen dus ook gewoon 
om 8.15 het lokaal in en gaan met de oudere broer of zus dan om 14.30 uur mee naar huis.  

 De ouders van de groepen 1-2 brengen de kinderen naar de haal/brengplek op het 
kleuterplein.  

 De ouders van de groepen 3 mogen de kinderen halen/brengen tot aan de schoolingang. 
Wij vragen de ouders van groep 1-3 die op het plein komen om een mondkapje te dragen op 
het schoolplein. 
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 De ouders van de groepen 4-8 komen niet op het plein. Een medewerker van school is altijd 
buiten rond de haal- en brengtijden om te ondersteunen waar dat nodig is en vragen te 
beantwoorden. 

 Kinderen worden door één ouder gebracht/gehaald. 

 Kom niet te vroeg voor het ophalen en blijf niet hangen. 

 De ouders van de groepen 1-2 gebruiken het nieuwe kleuterhek. 

 De groepen 3-4-5 komen door het grote hek en zetten hun fietsen meteen links bij de 
‘nietjes’. 

 De groepen 6-7-8 gebruiken het kleine hek en zetten hun fietsen meteen links bij de 
fietsenrekken. Is het vol dan kunnen zij de fietsen ook nog kwijt onder de overdekte 
fietsenstalling. 
 

Maandag/dinsdag/donderdag groep 1-7  
Breng/haalmoment  Brengen  halen  
Shift 1  8.15-8.20  14.30-14.35  
Shift 2  8.20-8.25  14.35 -14.40  
Shift 3  8.25-8.30  14.40 -14.45  
woensdag groep 1-7  
Breng/haalmoment  Brengen  halen  
Shift 1  8.15-8.20  12.00-12.05  
Shift 2  8.20-8.25  12.05-12.10  
Shift 3  8.25-8.30  12.10-12.15  
Vrijdag groep 1-4  
Breng/haalmoment  Brengen  halen  
Shift 1  8.15-8.20  12.00-12.05  
Shift 2  8.20-8.25  12.05-12.10  
Shift 3  8.25-8.30  12.10-12.15  
Vrijdag groep 5-7  
Breng/haalmoment  Brengen/komen  halen/ naar huis gaan  
Shift 1  8.15-8.20  14.30-14.35  
Shift 2  8.20-8.25  14.35 -14.40  
Shift 3  8.25-8.30  14.40 -14.45  

Via MSI ontvangt u per klas dit al bestaande haal/brengrooster nogmaals. Nog steeds hebben leden 

uit één gezin hetzelfde breng/haalmoment. Ieder kind heeft dus een cijfertje achter de naam, dat 

cijfer geeft aan hoe laat de breng/haaltijd is voor het kind. Mocht u als gezin niet dezelfde tijd 

hebben gekregen, dan is er iets fout gegaan en kiest u de tijd die voor u het beste past. 

 

Hoe is de kleine pauze rond 10.00 uur georganiseerd voor groep 3-8? 

Tijd plein deel 1 plein deel 2 

9.45 -10.00 groep 8 groep 4 

10.05-10.20 groep 6 groep 5 

10.25-10.40 groep 7 groep 3 

Als een groep de kleine pauze vroeg heeft, heeft diezelfde groep de TSO pauze ook vroeg. 

Rooster Kleuters 

het plein is in 

tweeën verdeeld 

Buitenspelen ochtend lunch TSO Buitenspelen 

middag 

1/2B  9.00-10.05 11.55- 12.25 11.25-11.55 13.25-14.15 

1/2C 
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1/2/A  10.10-11.15 11.30-12.00 12.00- 12.30 12.30-13.20 

 1/2D 

 

 

 

 

TSO rooster 

 Buiten spelen 11:25-11:55 

Lunchen: 11:55-12:10 

Buiten spelen: 12:00-12:30 

Lunchen: 11:45-12:00 of 12:30-12:45 

Buiten spelen: 12:35-13:05 

Lunchen: 12:20-12:35 

MA RCH: 8a/b RCH: 6a/b RCH: 7a/b 

 Grote plein: 4a/b Grote plein: 5a/b Grote plein: 3a/b (niet voorbij 

het klimrek) 

 Kleuterplein 1/2b + 1/2c Kleuterplein: 1/2a + 1/2d  

DI RCH: 7 a/b RCH: 6a/b RCH: 8 a/b 

 Grote plein: 5a/b Grote plein: 4a/b Grote plein: 3a/b (niet voorbij 

het klimrek) 

 Kleuterplein 1/2b + 1/2c Kleuterplein: 1/2a + 1/2d  

DO RCH: 8a/b RCH: 6a/b RCH: 7a/b 

 Grote plein: 4a/b Grote plein: 5a/b Grote plein: 3a/b (niet voorbij 

het klimrek) 

 Kleuterplein 1/2b + 1/2c Kleuterplein: 1/2a + 1/2d  

VR RCH: 8a/b  RCH: 7a/b  

 Grote plein: 6a/b Grote plein: 5a/b  

Dagelijks zijn er 8 TSO-begeleiders nodig, op vrijdag 5 begeleiders. 

 

Kinderen die naar de noodbso gaan. 
Als u recht heeft op noodbso regelt u dit zelf met uw aanbieder van de naschoolse opvang. 

Les Petits 

De kinderen die naar Les Petits gaan, verzamelen om 14.30 uur (korte dagen om 12.00 uur) in de 

kleutergymzaal. De onderwijsassistent haalt de kinderen van groep 1/2 op. De kinderen van groep 3-

8 komen zelf naar de kleutergymzaal. 

Casca 

De kinderen die naar Casca gaan, verzamelen om 14.30 uur (korte dagen 12.00 uur) bij de BSO op 

het plein verzameld. De pm’er haalt de kinderen van groep 1/2 op en brengt ze naar het 

Cascagebouw  toe.  

Sportfever 

De kinderen van Sportfever worden opgehaald naast de zitkuil op het kleuterplein. 

Op maandag, dinsdag, donderdag om 14.30 uur. 

Op woensdag en vrijdag om 12.00 uur. 
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De kinderen van groep 3-8 gaan zelf naar deze plek toe. De leerkrachten van groep 1-2 laten de 

kinderen naar de zitkuil gaan en houden een oogje in het zeil. 

Bambino 

Info volgt nog.  

Gymrooster 
De kinderen van groep 3-8 gaan voorlopig onder gymtijd met de gymleerkracht naar buiten. 

Jarigen 
Onze jarige leerlingen mogen in de klas trakteren op een voorverpakte traktatie. De leerkracht zorgt 

voor de grote kaart en de leerling mag bij de andere groep uit de jaarlaag langs. 

Muziek 
De muzieklessen voor groep 1-4 gaan gewoon door. Groep 5-8 hebben even géén keyboard- en 

gitaarlessen om de subgroepjes niet door elkaar te laten gaan. Zingen doen de groepen 5-8 buiten in 

verband met het tegengaan van een mogelijke verspreiding. 

Veiligheid 
Deze maatregelen zijn bedoeld om voor de leerkrachten, kinderen en ouders een veilig werkklimaat 

te creëren.  

De directeur is verantwoordelijk voor het hygiëneplan. 

Voor de kinderen / leerkrachten en alle ondersteuners geldt: 

- Bij verkoudheid of andere (lichte) griepklachten; blijf thuis en graag ook laten testen. 

- Hoesten en niezen in de elleboognis. 

- Bij binnenkomst in het lokaal of gebouw de alcoholpomp gebruiken of 20 seconde handen 

wassen met water en zeep. 

- Bij een zindelijkheidsongelukje worden direct ouders gebeld. Leerkrachten verschonen de 

kinderen uit veiligheid niet. 

- Kinderen komen naar school met een lege blaas en schone handen. 

De getroffen maatregelen op school: 

- De deurklinken worden door de leerkrachten tussen de middag schoongemaakt.  

- De deuren staan zo veel mogelijk open, zodat de deurkrukken niet aangeraakt hoeven te 

worden. Alle lokaaldeuren zijn voorzien van houtenspietjes, zodat deze in principe 

openstaan. De buitendeuren staan op een kier. 

- De ramen staan in ieder geval op de ventilatiestand. Zo blijft de luchtvochtigheid zo goed 

mogelijk op peil en kan een mogelijk virus zich moeilijker verspreiden.  

- Tussen de middag worden de toiletten extra schoongemaakt door de huismeester. 

- Na schooltijd neemt de schoonmaakploeg de extra schoonmaaktaken voor hun rekening. 

- We houden zoveel als mogelijk 1,5 m. afstand tussen de leerkracht en de kinderen. Ook kan 

het zijn dat leerkrachten met handschoentjes of een mondkapje op werken. Dit kan 

bijvoorbeeld het geval zijn als er een kind gevallen is en er een wond moet worden 

schoongemaakt.  

- Volwassenen dragen in de gang een mondkapje. Leerkrachten kunnen besluiten dat zij het 

veiliger vinden om met een mondkapje op te werken. 

- De jassen en tassen van de groepen 8 en 7b gaan mee naar de unit/klas zodat er op de gang 

zo min mogelijk contact is. 
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- De leerlingen van groep 7 en groep 8 wordt vooralsnog niet gevraagd om een mondkapje in 

de gangen te dragen. 

- De toiletten zijn zo ingedeeld dat er alleen door kinderen uit het eigen cohort gebruik van 

wordt gemaakt. 

- Er komen voorlopig geen externen in de school. 

Dit verwachten we van de ouders: 

- Ouders (m.u.v.de kleuterouders en groep 3) komen niet op het schoolterrein, zij blijven 

buiten de hekken, zowel bij het haalmoment als het brengmoment. Iemand van school staat 

bij het hek, zodat er altijd een aanspreekpunt is. Ouders van groep 1-3 dragen een 

mondkapje op het plein. 

- Ouders gaan direct huiswaarts na het halen of brengen van hun kind(eren). Hiermee  

voorkomen wij dat er ophopingen bij het hek van school  en op het plein ontstaan. Ook op 

woensdagen is het essentieel dat ouders direct naar huis gaan. 

- Ouders kunnen alleen op afspraak een gesprek hebben met de leerkracht. In de meeste 

gevallen zal dit telefonisch/digitaal gebeuren. U kunt de leerkracht hiervoor een mailtje 

sturen. De mail is niet bedoeld om inhoudelijke zaken te bespreken maar om een afspraak te 

maken of om een korte mededeling te doen.  

- Er komen géén ouders in de school.  

- Ook worden er helaas géén ouders gevraagd voor luizenpluizen, ondersteuning, 

sjouwklussen en schoonmaakklussen. Er is een uitzondering gemaakt voor het TSO team. 

- Bij later op school komen door doktersbezoek of andere calamiteiten kunt u tot aan de 

hoofdingang meelopen. 

- Speelafspraken maken we via de app/telefonisch en niet bij school. Gebleken is dat dit voor 

ophoping zorgt en weinig ruimte geeft aan de andere ouders die hun kind op komen halen. 

Bovenstaande afspraken zijn de komende weken leidend in het belang van ieders veiligheid. De 

directeur en het team zullen hier strak op toezien. 

Dit verwachten we van de leerkrachten: 

- Personeel komt niet samen, ook niet tijdens pauzes en andere momenten.  

- Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats. Andere 

activiteiten zoals teamoverleggen e.d. vinden online en op afstand plaats. Er is dus géén 

buitenbriefing meer voor het team. 

Slot 
De studiedagen van 18 en 19 februari moeten doorgaan omdat de leerkrachten geschoold worden in 

de nieuwe digitale systemen waar wij vanaf 1 maart mee gaan werken. Ook voor de migratie van het 

oude systeem naar het nieuwe systeem moet nog flink wat werk worden verzet. 

De komende weken zal ik u in de weekbrief verder informeren over andere belangrijke zaken zoals 

bijvoorbeeld de oudergesprekken, het Paasontbijt, de rapporten etc. 

 

Samen met plezier naar school; wij blijven het met zijn allen doen! 

 

Namens het team van de Nicolaas Beetsschool, 

Kirstin van den Berg 
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