
 

 

Locatiespecifieke corona-maatregelen 
Versie 29 november 2021 

 

 

 

 

Op basis van de maatregelen vanuit de overheid, de richtlijnen vanuit het RIVM en de 

GGD, protocol basisonderwijs PO-raad en het beleid vanuit onze stichting PCO Gelderse 

Vallei gelden voor Kindcentrum Oranje Nassau de volgende corona-maatregelen vanaf  

28 november 20211. Deze zijn geldig tot het moment dat de overheid met andere 

besluitvorming en richtinggevende uitspraken komt.  

 

Uitgangspunten 
De maatregelen, richtlijnen en het beleid zijn door ons kindcentrum vertaald naar de 

volgende uitgangspunten voor medewerkers, kinderen, ouders/verzorgers en externen 

(incl. ouderhulp, vrijwilligers en stagiaires). 

 

Medewerkers en kinderen 

Uitgangspunten voor medewerkers en kinderen: 

• alle kinderen gaan volledig naar de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en het 

basisonderwijs; 

• er geldt een leerplicht voor het basisonderwijs; 

• tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;  

• tussen medewerkers en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;  

• tussen medewerkers onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden; 

• er geldt een dringend advies voor het dragen van een mondkapje in de gangen voor 

kinderen vanaf groep 6 en medewerkers, in de klas mag het mondkapje af; 

• medewerkers en kinderen vanaf groep 6 krijgen het dringende advies 2x per week 

een zelftest uit te voeren; 

• zodra zelftesten beschikbaar zijn op ons kindcentrum worden deze meegegeven aan 

de kinderen vanaf groep 6; 

• er vinden geen groepsdoorbroken activiteiten plaats en (les)activiteiten vinden zoveel 

mogelijk in het eigen lokaal (met uitzondering van buitenlessen) plaats; 

• fysiek onderwijs blijft het uitgangspunt, uitzondering is de plusklas: deze kinderen 

krijgen online les; 

• bij quarantaine krijgen kinderen schoolwerk om thuis te doen of onderwijs op 

afstand waar mogelijk; 

• teamvergaderingen en studiedagen met het gehele team vinden niet fysiek, maar 

online plaats; 

 
1 Deze locatie-specifieke maatregelen worden aangepast naar aanleiding van nieuwe maatregelen en richtlijnen 

vanuit de overheid, wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM/GGD, het beleid vanuit onze stichting en/of 

voortschrijdend inzicht in de praktische uitvoering hiervan. Wijzigingen zullen opnieuw worden 

gecommuniceerd naar alle ouders/verzorgers van ons kindcentrum. De laatste versie van dit document is vanaf 

28 november 2021 ook terug te vinden op onze website www.kindcentrum-oranjenassau.nl.  

 

http://www.kindcentrum-oranjenassau.nl/


• medewerkers en kinderen blijven thuis bij klachten en laten zich testen (dit geldt ook 

voor kinderen van 4-13 jaar met lichte verkoudheidsklachten), na een negatieve test 

zijn zij weer welkom op onze locatie;  

• medewerkers of kinderen die gedurende de dag klachten krijgt, gaan direct naar huis 

of wordt direct door één ouder of verzorger opgehaald (dit geldt ook als zij bericht 

krijgen van een positieve uitslag van een corona-test of koorts bij een gezinslid); 

• als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet met het coronavirus, 

gaan alle huisgenoten in quarantaine; 

• kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar de locatie en worden in andere 

gevallen door maximaal één ouder of verzorger gebracht. 

 

Ouders/verzorgers 

Uitgangspunten voor (groot)ouders/verzorgers: 

• ouders/verzorgers kunnen helaas niet binnenkomen, tenzij – en met toestemming 

van de locatiedirecteur – als dit echt niet anders kan; 

• als een ouder/verzorger iets wil bespreken met de leerkracht of pedagogisch 

medewerker dan kan dit telefonisch of via de digitale weg; 

• reguliere oudergesprekken, informatieavonden en vergaderingen van de MR en AC 

worden indien mogelijk uitgesteld of vinden online plaats; 

• rondleidingen aan nieuwe ouders/verzorgers worden waar mogelijk uitgesteld tot na 

de kerstvakantie. 

 

Externen (incl. ouderhulp, vrijwilligers en stagiaires) 

Externen zijn alleen op onze locatie aanwezig bij essentiële onderwijsprocessen of 

onderwijsondersteunende activiteiten. Dringend advies aan externen om van te voren 

een zelftest te doen, via de hoofdingang onze locatie te betreden en 1,5 meter afstand te 

houden. Het dragen van een mondkapje bij verplaatsen door het gebouw is verplicht. 

 

Stagiaires van MBO en HBO opleidingen (ook meeloop stages van bijvoorbeeld zij-

instromers) en vrijwilligers zijn toegestaan. De betreffende leerkracht waar stagiaires en 

vrijwilligers in de groep aanwezig zijn, spreken de genoemde maatregelen in dit 

document met hen door.  

 

Ook externe ondersteuners in het kader van leerlingenzorg zijn welkom. Zij worden door 

diegene met wie zij de afspraak hebben op de hoogte gebracht van onze maatregelen. 

 

Uitwerking uitgangspunten 
De hierboven genoemde uitgangspunten zijn vertaald naar de volgende afspraken voor 

ons kindcentrum en gelden als aanvulling op de genoemde uitgangspunten. 

 

Wanneer blijven kinderen thuis  
Kinderen van 2 tot 4 jaar mogen met milde verkoudheidsklachten naar de peuteropvang. 

Klik hier voor de link protocol kinderopvang. 

 

Kinderen vanaf 4 jaar blijven bij milde verkoudheidsklachten thuis en laten zich testen.  

 
Wanneer blijven medewerkers thuis?  
Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. 

Als een van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven 

en zich laten testen. Ook als een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkelt, 

gaat de medewerker naar huis en laat zich testen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/10/18/protocol-kinderopvang-en-covid-19


 

Brengen en ophalen kinderen 

Kinderen komen zoveel als mogelijk zelfstandig naar onze locatie. Waar dit niet mogelijk 

is, worden zij door maximaal één ouder of verzorger gebracht. Ouders/verzorgers 

mogen op het schoolplein komen omdat dit de verkeersveiligheid van de kinderen 

vergroot, maar wij verwachten van hen dat zij 1,5 meter afstand van elkaar en van onze 

medewerkers in acht nemen. Ouders/verzorgers verlaten na het brengen en ophalen van 

hun kinderen zo snel mogelijk het schoolplein. 

 

Onderwijs 

Bij de bel van 08.25 uur gaan de kinderen op de voor hun groep aangewezen plek staan. 

Zij worden hier net als anders opgehaald door hun eigen leerkracht en gaan samen met 

de eigen leerkracht naar binnen. Kinderen die later komen en waarvan de groep al naar 

binnen is, gaan via de voor hun normale ingang naar binnen nadat alle andere groepen 

naar binnen zijn gegaan. In de gang lopen zij niet door de kinderen van andere groepen 

heen, maar wachten tot de gang vrij is voor zij naar hun eigen groep lopen.  

 

Aan het einde van de schooldag gaan de groepen één voor één naar buiten samen met 

de eigen leerkracht via de ingang waar zij ook ’s morgens naar binnen gaan. Uitzondering 

zijn de kinderen van groep 6 en 7, zij gaan via de hoofdingang aan de voorkant van onze 

locatie naar buiten. Kinderen gaan na schooltijd direct naar huis. 

 

Opvang 

Kinderen van de peuteropvang worden bij de ingang van de eigen peuteropvang 

gebracht door één ouder of verzorger die tevens een mondkapje draagt. De overdracht 

en het afscheid zijn kort.  

 

Het ophalen van de kinderen van de peuteropvang gebeurt over het algemeen buiten bij 

de ingang naar het peuterplein. Mochten de kinderen bij slecht weer toch binnen zijn, 

dan worden zij net als de BSO kinderen bij de ingang van de opvang opgehaald door 

maximaal één ouder of verzorger. Ook dan is de overdracht en het afscheid kort en 

draagt de ouder of verzorger een mondkapje. 

 

Pauzes 

De pauzetijden blijven ongewijzigd. Tussen de pauzes van de verschillende groepen zit al 

5 minuten waardoor de groepen van de midden- en bovenbouw elkaar niet tegenkomen 

in de gangen en bij het naar binnen/buiten gaan.  

 

Bij het naar buiten gaan, zal de leerkracht met de gehele groep naar buiten lopen. 

Kinderen van de verschillende onderbouw- of bovenbouwgroepen komen elkaar op deze 

manier dan ook niet tegen in de gangen. 

 

Na de pauze gaan de kinderen zoals altijd op de voor hun groep aangewezen plek op het 

schoolplein staan en worden hier door hun eigen leerkracht opgehaald. Hierna gaan zij 

groep voor groep naar binnen. 

 

Sinterklaas en Kerst 

Sinterklaas en Kerst wordt alleen met de eigen groep gevierd, zonder ouders/verzorgers 

in ons kindcentrum of op het plein.  

 



Sinterklaas en zijn entourage zijn welkom en bevinden zich bij aanvang van de schooldag 

al in de locatie. De groepen waar Sinterklaas normaal een bezoek aan brengt, komen 

apart naar de gymzaal voor een ontmoeting met Sinterklaas en zijn pieten. Hierbij wordt 

zoveel mogelijk voorkomen dat de groepen elkaar kruisen in de gangen. 

 

Kerstviering zal dit schooljaar niet in de kerk plaats vinden. De kerstcommissie zal zorgen 

voor een vervangend programma voor de groepen. Hierover vindt apart nog 

communicatie naar kinderen en ouders/verzorgers plaats. 

 

Onderwijs op afstand 

Wij schakelen over op het geven van onderwijs op afstand aan een hele groep wanneer 

een groep in quarantaine moet in verband met een besmetting van drie of meer 

kinderen in de groep.  

 

Wanneer een kind in quarantaine moet maar zelf negatief getest is (omdat bijvoorbeeld 

een gezinslid positief is getest) dan is er contact tussen de leerkracht en de 

ouders/verzorgers over het onderwijs op afstand. Wij volgen hierbij het protocol dat 

hiertoe is opgesteld. De grote lijnen van dit betreffende protocol zijn:  

- Aan de kinderen in de kleutergroepen is het aanbod van het onderwijs minimaal. De 

leerkracht overlegt met de ouders/verzorgers wat zij hierin willen en/of nodig 

hebben. Dit kan bijvoorbeeld een gekopieerd werkboekje zijn passend bij het thema.  

- Voor de kinderen vanaf groep 3 wordt aan het begin van de periode en daarna per 

dag, paar dagen of per week een overzicht gemaakt van wat het kind thuis kan doen. 

Dit overzicht wordt digitaal naar ouders gezonden. Daarnaast wordt een pakketje 

gemaakt met werkboeken/-schriften en/of kopieën die door de leerkracht zelf of 

door een andere leerling bij het kind thuis bijvoorbeeld door de brievenbus kan 

worden gedaan of in een zakje aan de deur gehangen kan worden. Het pakketje 

wordt in ieder geval niet door iemand vanuit het gezin zelf opgehaald. 

- De leerkracht heeft minimaal 1x in de week telefonisch of via google meet contact 

met het kind en ouders/verzorgers. Het contact met het kind en ouders/verzorgers 

kan op hetzelfde moment of ander moment zijn. Dit moment zal in ieder geval wel 

altijd na schooltijd zijn. Wij begrijpen dat er soms andere wensen liggen vanuit 

ouders/verzorgers, maar willen het onderwijs in de groep zo goed en rustig mogelijk 

doorgang laten vinden. 

- Als de kinderen die onderwijs op afstand krijgen vragen hebben, kunnen zij (of hun 

ouders) die via de mail stellen aan de eigen leerkracht. Waar mogelijk zal de 

leerkracht (of onderwijsassistent) de vraag gedurende de lesdag (via mail) of anders 

na schooltijd afhandelen (door te bellen, google meet of via de mail). 

 

Het volledige protocol kan worden opgevraagd via info.on@pcogv.nl.  

 

Leerplicht 

Kinderen zijn verplicht om naar school te komen als hij of zij niet ziek is of niet in 

quarantaine hoeft. Wanneer een kind niet naar school kan komen, is er altijd contact 

tussen ouders/verzorgers en leerkracht en/of intern begeleider. Bij twijfel zal er contact 

worden opgenomen met de leerrecht consulent (leerplicht). 

 

 

mailto:info.on@pcogv.nl


Traktaties 

Traktaties zijn toegestaan, maar apart verpakt. 

 

Hygiëne  

We passen de algemene hygiënemaatregelen toe zoals inmiddels beken (geen handen 

schudden, regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, ventileren etc.).  

 

Daarnaast hebben wij de volgende afspraken gemaakt: 

• we ventileren volgens de richtlijnen; lokalen en andere ruimtes luchten we meerdere 

keren per dag door ramen en deuren 10-15 minuten per keer tegenover elkaar open 

te zetten (als er geen personen in de ruimte aanwezig zijn); 

• in elke klas wordt voordat de dag begint de tafeltjes afgenomen met 

reinigingsmateriaal;  

• ontsmettingsmiddelen staan bij de ingangen, op hoogte zodat kleine kinderen er niet 

bij kunnen; 

• één kind tegelijkertijd naar het toilet; 

• Richtlijn RIVM: wanneer een medewerker gedurende de dag klachten krijgt, gaat de 

medewerker naar huis en laat zich testen; 

• richtlijn RIVM: wanneer een kind gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat het kind 

naar huis en laat zich testen; 

• wanneer een kind of groep op last van de GGD in quarantaine moet, vanwege een 

besmetting van een van de kinderen of een medewerker, dan volgen wij de 

instructies van de GGD. 

 

Afwezigheid teamleden  

Bij klachten moeten medewerkers thuisblijven en zich laten testen. Zij zullen tot de 

uitslag bekend is of als er een positieve uitslag is niet naar onze locatie komen. 

Daarnaast kunnen medewerkers natuurlijk ook ‘gewoon’ ziek worden of bijvoorbeeld zelf 

thuis moeten blijven als de groep van hun eigen kind in quarantaine moet en zij geen 

opvang hebben voor hun eigen kinderen. 

 

Op dit moment zijn er slechts beperkt invallers beschikbaar. Uiteraard proberen wij altijd 

vervanging voor de groep te vinden zodat het onderwijs en de opvang op de locatie 

zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Mocht dit niet lukken dan blijven de kinderen 

thuis, wij zullen geen kinderen in andere groepen plaatsen. 

 

Wij zullen de eerste dag van afwezigheid van de betreffende leerkracht gebruiken om 

uiterlijk vanaf de tweede dag van afwezigheid van de leerkracht de kinderen te voorzien 

van een huiswerkpakket (tot en met groep 4) en/of online onderwijs te organiseren 

(vanaf groep 5). 

 

Bij afwezigheid van een teamlid/leerkracht zullen wij u altijd zo spoedig mogelijk 

informeren. Wij doen dit via een bericht op Social Schools of Konnect. We vragen onze 

teamleden hun afwezigheid zo spoedig mogelijk te melden, zodat u (indien mogelijk) zo 

snel mogelijk opvang kunt regelen. Streven is om u uiterlijk 7.30 uur te informeren.  

 

Medezeggenschapsraad 

Wij hebben steeds nauw overleg met onze eigen medezeggenschapsraad. Wij stemmen  

deze regels en afspraken af met de medezeggenschapsraad af, hiervoor heeft de MR ook 

instemmingsrecht. De locatiedirecteur en de (voorzitter van de) MR hebben regelmatig 

overleg om te kunnen monitoren en te kunnen bijstellen indien nodig, hierbij worden de 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/ventilatie/


termijnen voor overleg in redelijkheid ingevuld, zodanig dat snel besluiten genomen 

kunnen worden. 

 

Tot slot 

Wij gaan ervan uit dat ouders/verzorgers waar nodig de uitgangspunten en de uitwerking 

ook met hun kind(eren) hebben besproken. Zo borgen wij samen, zoveel als mogelijk, 

onze eigen veiligheid, die van onze collega’s en (groot)ouders/verzorgers en de kinderen. 

 

De inhoud van dit document is met zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er naar 

aanleiding van de inhoud van dit document toch nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u 

een mail sturen naar info.on@pcogv.nl. 

 

Nijkerk, 27 november 2021 
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