
 
 
Protocol Basisschool EigenWijs 
Richtlijnen opening scholen met ingang van maandag 11 mei a.s.  
Schoolspecifieke aanvullingen met betrekking tot het protocol primair onderwijs van de 
PO Raad  
 
Voor alle hieronder beschreven richtlijnen geldt als vanzelfsprekend dat iedere betrokkene deze  
met grote discipline en verantwoordelijkheid in acht neemt. 
 

Contact met ouders 

- Ouders mogen het schoolterrein niet op; 
- contact met ouders verloopt enkel via de mail; dit gebeurt ook voor korte boodschappen 

aan de leerkracht; 
- er vinden geen fysieke overlegmomenten met ouders plaats; 
- ouders die gebruik wensen te maken van de noodopvang onder schooltijd met ingang van 11 

mei 2020, verzoeken we dat opnieuw aan te geven aan de administratie via  
admin.veldhovenmidden@veldvest.nl. 

Brengen en halen van leerlingen 

Brengen 

- Maximaal een ouder brengt het kind naar school; 
- de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 komen zoveel mogelijk alleen naar school;  
- er mogen geen ouders op het schoolplein komen, schoolplein wordt afgezet;  
- door middel van lijnen wordt duidelijk gemaakt tot hoe ver ouders mogen komen;  
- het is de bedoeling dat u uw kind afzet en meteen weer vertrekt;  
- de leerkrachten van de kleutergroepen wachten de leerlingen op de promenade bij de 

bloembak op. We verwachten de kleuters op de volgende momenten: 
groep KA: 08.15 uur - 08.20 uur; 
groep KB: 08.20 uur - 08.25 uur; 
groep KC: 08.25 uur - 08.30 uur; 
groep KD en KE: 08.30 uur - 08.35 uur; 

- de leerlingen van de groepen 3 en groep KE moeten door de hoofdingang naar binnen; 
- leerlingen van de groepen 3 t/m 8 houden de inlooptijd aan van 08.15 uur en 08.30 uur. Zij 

gaan meteen naar binnen;  
- er is een lint gespannen vanaf het fietsenhok tot aan de bloembak. Hier mogen alleen 

leerlingen verder lopen; 
- leerlingen van de groepen 4 t/m 8 lopen rond het gebouw naar de grote speelplaats; 
- leerlingen van de groepen 4, 5 en 8B gaan door de zijdeur naar binnen; 
- leerlingen van de groepen 6, 7 en 8A gaan via de achtertrap naar hun lokaal. 
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Ophalen 

- Maximaal een ouder komt het kind ophalen; 
- de groepen gaan onder leiding van de leerkracht naar buiten en maken gebruik van dezelfde 

uitgang als waar ze in de ochtend naar binnen zijn gekomen; 
- de leerkrachten stemmen onderling af welke groep eerst door de desbetreffende in/uitgang 

gaat; 
- het einde van de schooltijd voor de kleutergroepen op dinsdag en donderdag is als volgt: 

groep KA: 14.45 uur - 14.50 uur; 
groep KB: 14.50 uur - 14.55 uur; 
groep KC: 14.55 uur - 15.00 uur; 
groep KD en KE: 15.00 uur - 15.05 uur; 

- het einde van de schooltijd voor de kleutergroepen op woensdag en vrijdag is als volgt: 
groep KA: 12.00 uur - 12.05 uur; 
groep KB: 12.05 uur - 12.10 uur; 
groep KC: 12.10 uur - 12.15 uur; 
groep KD en KE: 12.15 uur - 12.20 uur; 

- de leerkrachten zijn vrij om zo spoedig mogelijk na schooltijd naar huis te gaan.  
 

Lesdagen en groepering leerlingen 

Lesdagen 

- De groep wordt in tweeën gesplitst; de ene groep komt op dinsdag en woensdag naar school 
en de andere op donderdag en vrijdag; 

- de groepsverdeling wordt door de groepsleerkracht(en) aan de ouders verstuurd; 
- we hanteren de gebruikelijke schooltijden, met uitzondering van de start- en eindtijd van de 

kleutergroepen 
- in de week van Hemelvaart (week van 18 t/m 22 mei) zijn de leerlingen op donderdag en 

vrijdag vrij; 
- dat betekent dat de leerlingen uit de B groep in die week op maandag 18 mei naar school 

komen en de leerlingen uit de A groep op dinsdag 19 mei; 
- woensdag 20 mei komen de leerlingen niet naar school; er wordt een digitaal 

contactmoment georganiseerd (zie hieronder). 

Maandag 
- De maandag wordt gebruikt om lessen voor te bereiden en huiswerk te organiseren; 
- op maandag is er een digitaal contactmoment met de hele groep gericht op een 

pedagogisch/ sociaal doel; hiertoe is een schoolbreed rooster gemaakt, zodat alle kinderen in 
het gezin het device kunnen gebruiken en in kunnen loggen. Dit rooster is als volgt: 
08.30 uur - 09.30 uur: 3A + 3B + 4A 
09.30 uur - 10.30 uur: 4B + 7B 
10.30 uur - 11.30 uur: 5B + 6B 
11.30 uur - 12.30 uur: 5A + 6A + 8B 
12.30 uur - 13.30 uur: 7A + 8A. 

Groepering leerlingen 

- We delen de leerlingen in naar de eerste letter van de achternaam: de groep is gesplitst  in 
leerlingen A t/m J en K t/m Z.  Om gelijke groepen te krijgen, kan het zijn dat leerlingen 
zonder broertje of zusje (op school) overgeheveld zijn naar de andere groep, zodat er twee 
gelijke groepen zijn; 

- op die manier komen kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dagen naar school, waardoor 
ook aansluiting mogelijk is met BSO; 

- deze groepen (samengesteld) blijven gedurende de hele periode (vooralsnog tot 20 mei a.s.) 
bij elkaar; er wordt niet gewisseld;  



- groep KE wordt ook in twee groepen gesplitst met leerlingen die er nu al zijn en in de loop 
van de tijd aangevuld met nieuwe vierjarige leerlingen, zodat de groep evenwichtig van 
samenstelling blijft. 
 

Hygiënemaatregelen en schoonmaak 

De volgende maatregelen op gebied van hygiëne binnen de school zijn van kracht: 

- in iedere groep wordt handzeep, desinfecterende gel, papieren handdoekjes, oppervlakte 
spray geplaatst; 

- extra flacons desinfecterende zeep worden op centrale plekken in de school geplaatst; 
- alle werkplekken in de groep worden aan het einde van de dag met een desinfecteerspray 

schoongemaakt; 
- leermiddelen kleuters: leerkrachten denken goed na welke leermiddelen ingezet gaan 

worden en op welke wijze deze schoongemaakt worden na gebruik; 
- bij de start van de dag, na elke pauze en voor het eten worden de handen gewassen door 

zowel de leerlingen als de leerkracht; 
- Ruud en Iris zorgen er voor dat de hygiënemaatregelen zoveel mogelijk in acht genomen 

worden. 
Schoonmaak 
De volgende afspraken zijn bovenschools met het schoonmaakbedrijf gemaakt: 

- de scholen ontvangen een planning  van de route die in de ochtend gelopen wordt; 
- alle contactpunten zoals klinken, trapleuningen en alle toiletten worden door 2 personen 

schoongemaakt; 
- vanaf 14.00 uur start het reguliere schoonmaakprogramma met wederom een extra ronde 

voor alle contactpunten; 
- tevens wordt er dagelijks een extra ronde gemaakt voor het schoonmaken van de 

toetsenborden/ displays van kopieerapparaten/ koffieapparaten; 
- de medewerkers dragen een hesje dragen met daarop de tekst ‘1,5 meter’, zodat dit goed 

zichtbaar is voor de leerlingen en medewerkers. 
 

Personeel 

- Personeelsleden met klachten volgens de richtlijnen van het RIVM blijven thuis – in 
afstemming met de directie; 

- personeelsleden met griepachtige klachten kunnen getest worden op corona (in overleg met 
de directie); 

- met de duo-partner mag gewisseld worden van dagen als dit bijvoorbeeld voor de 
thuissituatie beter uitkomt. De leerkracht stelt de directie en de regisseur/leermonitor 
daarvan op de hoogte. 

afstand tussen personeel 
- richtlijnen RIVM worden te allen tijde in acht genomen; 
- verplaatsingen worden zoveel mogelijk beperkt; 
- personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen; 
- desgewenst kan een eigen thermoskan koffie/thee meegenomen worden in de groep of 

cluster; 
- gebruik je ‘gezond verstand’. 

 
 
 
 
Inrichting lokaal en afspraken 

- De leerkracht kiest een groepering waardoor de afstand van 1,5 meter gewaarborgd is; 
- jassen en tassen worden in de klas aan de stoel gehangen; 
- de uitgeleende devices aan de gezinnen blijven thuis voor onderwijs op afstand; 



- onnodige verplaatsingen voorkomen; 
- looproutes in de groep aangeven; 
- de leerkracht houdt de 1.5 meter afstand waar mogelijk; 
- leerlingen mogen onderling wel dichterbij komen;  
- de afstand tussen het digibord en de eerste rij leerlingen is minimaal 1,5 meter; 
- de leerlingen kunnen gebruik maken van de computers in de klas, indien zij voor- en achteraf 

hun handen wassen. 
- het klaslokaal wordt frequent geventileerd;  
- aan het einde van de dag worden de tafels en stoelen gedesinfecteerd.  

 

Lesaanbod 

- Iedere groep begint met een startactiviteit om aandacht te schenken aan de afgelopen 

periode van thuisonderwijs (zie website 

https://drive.google.com/file/d/1in6y98ZQ9VYuRf1bUOfSMYhJngJrxMCI/view; 

- leerkrachten brengen de onderwijsinhoudelijke stand van zaken van leerlingen in beeld en 
aan de hand van de stand van zaken wordt het aanbod afgestemd; 

- leerkrachten hebben aandacht voor sociaal-emotionele stand van zaken van de leerlingen en 
passen hun activiteiten hier op aan.  

- pedagogische zorgvuldigheid gaat zitten in het rust en vertrouwen biedende gesprek met de 
groep, met maatwerk per leeftijdscategorie en voor individuele leerlingen;  

- onderwijskundig is het zaak om realistische doelen te stellen. Hierbij wordt allereerst de 
onderwijsinhoudelijke stand van zaken van de leerlingen in beeld gebracht op basis van de 
periode ‘les op afstand’ en wordt aanpak en onderwijsaanbod bepaald; 

- alle extra schoolactiviteiten zoals schoolreisjes of bezoeken aan musea of bibliotheek e.d. 
worden tot nader order afgelast; 

- verjaardagen van leerlingen: daar wordt aandacht aan besteed op het contactmoment op 
maandag. Er zijn geen traktaties.  
 

Pauzes 

- De groepen mogen niet samen pauzeren en dienen ook de speeltijd gescheiden van andere 
groepen door te brengen. De speelplaats wordt gesplitst in vier vakken. Elke groep speelt in 
zijn eigen vak, zodat twee leerjaren tegelijkertijd op de speelplaats kunnen zijn; 

- er is een rooster gemaakt met pauzetijden zodat leerlingen twee buitenspeelmomenten 
hebben van een keer 30 minuten en een keer 15 minuten per samengestelde groep;  

- op de korte lesdag mogen de leerlingen een kwartier naar buiten;  
- kleutergroepen spelen op de kleuterspeelplaats. 

 

School specifiek (consequenties voor schoolaanbod) 

- Tot 20 mei worden al de schoolactiviteiten als studiereis en Veldhoven Midden Dag, afgelast, 
tot we meer informatie krijgen. 
 

Buitenschoolse opvang (BSO) en Noodopvang 
De BSO gaat gedeeltelijk open met ingang van 11 mei 2020 
Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO 
op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen 
mogen zij niet naar de BSO. 
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Noodopvang 
De noodopvang blijft ook na 11 mei beschikbaar voor kinderen van ouders van wie één van de 
ouders in cruciale beroepsgroepen werken, en die niet uitkomen met alleen het gebruik van de 
reguliere opvang.  
Op de dagen dat zij niet zijn ingedeeld om naar school (en aansluitend naar de BSO) te gaan, kunnen 
zij tijdens de reguliere schooltijden op school terecht voor de noodopvang en buiten de reguliere 
schooltijden op de BSO. U kunt uw kind voor noodopvang op school aanmelden via 
admin.veldhovenmidden@veldvest.nl 

Voor ’s avonds, ’s nachts en in het weekend blijft de 24/7 noodopvang beschikbaar. Gemeenten, 
scholen en kinderopvang zijn verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. 

Een kind kan niet naar de (nood)opvang als het één van de volgende klachten heeft: 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een 
huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of 
benauwdheid. 
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