
Corona protocol

25 september 2021

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met het

Lerarencollectief, BOinK, BMK, BK, OCW en SZW. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de

betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM. Het protocol is een handreiking voor de sector

bij de heropening van scholen. Het kabinetsbesluit tot de opening van de scholen is leidend: alle leerlingen

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

De Ladder heeft dit protocol vertaald naar de eigen schoolsituatie, wat cursief is opgenomen.



Algemeen

1 Algemene
RIVM-richtlijn
Veiligheidsrisico’s

● Tussen leerlingen onderling én tot volwassenen hoeft geen 1,5
meter afstand bewaard te worden.

● Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van één
of meer bevestigde besmettingen met COVID-19 als zij daarover
nog niet door de GGD zijn benaderd.

● Er worden geen handen geschud.

2 Hygiëne
maatregelen

● Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag:
begin schooluren, voor de pauze,na de pauze, na toiletgang.

● Gebruik van papieren handdoekjes.
● Hoesten/niezen in de elleboog.

3 Privacy Een school dient zich (bij communicatie over besmettingen op school
en de registratie van gegevens) te houden aan de wet- en regelgeving
op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.
Bij communicatie over besmettingen zal op De Ladder alleen gemeld
worden dat er een besmetting is bij een bepaalde groep zonder daarbij
een naam te noemen. Dit wordt schoolbreed gemeld bij alle ouders.

4 Schoonmaak Dagelijks intensieve schoonmaak door schoonmaak professionals. De
nadruk ligt op contactpunten en de toiletbediening.
Prullenbakken worden dagelijks geleegd.

Aanwezigheid van ouders en externen

1 Aanwezigheid in
school van
ouders/verzorgers
vrijwilligers
externen

aanwezigheid van ouders/verzorgers, vrijwilligers en/of externe
professionals alleen indien noodzakelijk is en op afspraak. Indien de
school besluit externen toe te laten dan zal zij de gezondheidscheck
moeten hanteren.

In en rondom het gebouw

1 Brengen en halen
van leerlingen

● Ouders brengen hun kind bij het deur, zoals zij dit nu ook al

doen. Dit vinden wij prettig om zo de rust in de ochtend te

behouden.

● Wij gaan onze oorspronkelijke schooltijden weer hanteren.

Dit betekent dat de deur van groep 1 t/m 2 om 08.20 uur

open gaat en van groep 3 t/m 8 om 8.25 uur open gaat. Dan

kan de lesdag om 8.30 uur starten.



2 Schoolplein Elke leerkracht gaat mij zijn/haar eigen groep mee naar buiten.
De buiten speeltijden op De Ladder zijn als volgt ingedeeld.
Pauze
groep 3 en 4

Pauze
groep 7 en 8

Pauze
5 en 6

9:45u
11:45u

10:00u
12:05

10:15u
12.25u

3 Ventilatie Lucht lokalen en andere ruimtes 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).
Op De Ladder worden tijdens lestijden in alle lokalen ramen
tegenover elkaar open gezet.

Gezondheid

1 Medisch handelen ● Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten
ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 4, gaat het
personeelslid naar huis.

● Wanneer een leerling gedurende de dag klachten
ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 3, gaat de leerling
naar huis.

2 Thuisblijf regels
leerlingen

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen niet naar de
basisschool, met:

● bij koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan
incidenteel) hoesten.

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

● het kind in contact is geweest van een patiënt met een
bevestigde COVID-19 infectie.

● 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.

Uitzondering is:
● een kind met met astma of hooikoorts zonder koorts of

benauwdheid.
● een kind dat af te toe hoest.

3 Testen leerlingen Testen van 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 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.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-
door-corona

● 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. Voor meer
informatie zie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco.

4 Thuisblijfregels en
gezondheid
personeel

Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet
hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en uitzieken.
Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij na deze
7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer
informatie: https://lci.rivm.nl/leefregels

● Wanneer een personeelslid positief getest is op corona en
een verminderde weerstand heeft dan mag hij/zij pas uit
isolatie als hij/zij 24 uur geen klachten meer heeft die
passen bij COVID-19 en het minimaal 14 dagen geleden is
dat hij/zij ziek werd.

● Als iemand in het huishouden van het personeelslid naast
milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38°C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook
thuis als hij/zij niet voldoende beschermd is tegen het

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen


virus.
● Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest

is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan moet
het personeelslid tot 5 dagen na de testafname
thuisblijven indien hij/zij niet als immuun wordt
beschouwd. Indien de huisgenoot dan geen klachten
heeft ontwikkeld, mag het personeelslid 5 dagen na de
testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel
klachten dan blijft het personeelslid 10 dagen na het
laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Vanaf dag
5 kan het personeelslid zich laten testen en bij een
negatieve uitslag mag hij/zij uit quarantaine. Hij/zij moet
wel zijn/haar gezondheid in de gaten houden en contact
met kwetsbaren tot en met de 10de dag vermijden.

● Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen
worden vrijgesteld van werk op school (keuze
medewerker in overleg met de arbo-/ bedrijfsarts of
behandelend arts en werkgever). Zie voor meer
informatie:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroep
en.

● Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort
maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in
gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek worden
afspraken gemaakt over een andere invulling van de
werkzaamheden en/of aanvullende
veiligheidsmaatregelen.

Thuisquarantaine
naar
aanleiding van een
besmetting op
school

Een school dient zich bij communicatie over besmettingen
op school te houden aan de wet- en regelgeving op het
gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.

● Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school,
leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Alle
huisgenoten en nauwe contacten van de besmette
persoon gaan in quarantaine indien zij niet als immuun
worden beschouwd. Dit geldt ook voor alle kinderen die
hieronder vallen, ongeacht de leeftijd.

● Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als
iedereen) op dag 5 na het laatste contact met een besmet
persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen
langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies
leidend.

● Het is van belang dat de school zich voorbereidt op evt.
afwezigheid van leraren en leerlingen i.v.m. quarantaines
en/of besmetting op school. Hierbij staan zowel het
tegengaan van verspreiding van het virus als continuering
van onderwijs centraal. Denk hierbij aan

● communicatie naar ouders en leerlingen;
● onderwijsaanbod en afstandsonderwijs;
● afstemming met bestuur, eventueel nabije scholen (bijv.

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen


zelfde gebouw), gemeente.

Capaciteit

Beschikbaarheid
personeel

Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen.
Indien er geen vervangers beschikbaar zijn, blijft een klas thuis.
Op De Ladder wordt indien mogelijk personeel vervangen bij
ziekte. Alleen als de leerkracht zich fit genoeg voelt wordt
overgeschakeld op online onderwijs voor groep 4 t/m 8. Op het
moment dat er geen vervanging is en de leerkracht niet in staat is
online onderwijs te geven, kunnen kinderen vanuit huis zelfstandig
aan hun weektaak werken met hun werkpakket (groep 1 t/m 3) of
chromebook.


