
Protocol Corona en hygiëne maatregelen 
Het belang van onze leerlingen staat voorop en we gebruiken ons gezond verstand! 

We vinden het fijn dat we onze leerlingen vanaf 8 juni weer allemaal op school 
kunnen lesgeven. Om dit op een veilige manier te doen voor zowel de leerlingen als 
de leerkrachten houden wij op Kunstrijk de richtlijnen van het RIVM aan en volgen wij 
het protocol vanuit de PO raad.  

Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de onderstaande regels 
van toepassing op de scholen in het basisonderwijs. Deze zijn de basis voor eerder 
genoemd protocol. 
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. 
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 
bewaard worden. 
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij 
nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de school. 
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
7. Buitenspelen gebeurt in kleinere groepen. 
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

De school past ook de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs 
toe: 
• Een leerling / leerkracht met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis: 
• Neusverkoudheid. 
• Hoesten. 
• Moeilijk ademen/benauwdheid. 
• Tijdelijk minder ruiken en proeven. 

 
• Een leerling / leerkracht met koorts boven 38 °C blijft thuis. 
• Wanneer een leerling / leerkracht positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 
7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling / leerkracht 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: lci.rivm.nl/leefregels 
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. 
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling / 
leerkracht weer naar school (en de opvang). 
• Als iemand in het huishouden van de leerling / leerkracht getest is voor COVID-19 
en een positieve uitslag heeft, moet de leerling / leerkracht wachten tot die persoon 
24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: 
lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis. 
• Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) 
neemt de school contact op met de GGD. 

  

 



Wat doen met hooikoorts? 

Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de 
klachten. Je mag dan gewoon naar school. Twijfelt u of zijn de klachten anders dan 
u gewend bent, dan blijft uw kind thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor 
meer informatie: RIVM Langdurig-neusverkouden-kinderen. 

 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
• Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen . 
• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming 
van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde 
uitgangspunten. 
• Leerlingen 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). 
• Leerlingen 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). 

  

Het protocol volledig openen basisscholen kunt u hier lezen: protocol opening 
scholen 8 juni 2020. 
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