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Corona stelt ons sinds maart vorig jaar voor een flinke dosis aan dilemma’s. Elke beleidskeuze vraagt 

opnieuw organiseren en regisseren. 

Vanaf maandag 8 februari gaat De Eshoek weer open voor alle leerlingen. Deze heropening gaat 

vergezeld met aanvullende maatregelen. In dit Eshoek-protocol gaan we de vraagstukken zo goed als 

mogelijk te lijf en maken we opnieuw gezamenlijk afspraken om het virus de baas te blijven. In dit 

document kunt u de afspraken lezen die gelden vanaf 8 februari a.s. De afspraken zijn ontleend aan 

het aanvullend servicedocument van het ministerie, het protocol van de PO-raad en bestaan uit 

afspraken die we samen (Stichting PrimAH, MR en team) hebben gemaakt ter bescherming van, 

medewerkers, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. We vertrouwen erop dat u begrijpt dat we er als 

school alles aan doen om een veilige omgeving voor de leerlingen en teamleden te organiseren. We 

willen met het uitvoeren van dit protocol samen de verantwoordelijkheid nemen en realiseren dat 

De Eshoek open kan blijven. Mocht u onverhoopt vragen hebben, dan weet u ons te vinden. 

 

Algemeen 

Inleveren materialen van De Eshoek 

Zo langzamerhand is er veel lesmateriaal van school in de huiskamers beland. Om het fysieke 

onderwijs weer te kunnen starten, moeten de kinderen maandag 8 februari alles weer meenemen 

naar school. We hopen dat u zich met de leerling verantwoordelijk voelt dat ook daadwerkelijk alles 

weer meegaat naar school en dat u in de gelegenheid bent de leerling te ondersteunen met het 

vervoeren van de spullen. 

 

Chromebook 

Leerlingen (ouder(s)/verzorger(s)) die een Chromebook van school hebben geleend, moeten deze 

maandag 8 februari inleveren bij de leerkracht. Zorg ervoor dat u ook de bijbehorende oplader weer 

aan uw kind meegeeft. 

 



Halen/brengen 

We vragen u tijdens de haal-en brengmomenten van leerlingen afstand te bewaren op de route naar 

en van school, en wanneer u eenmaal bij school bent. U neemt afscheid van uw zoon/dochter voor 

de hekken van het plein en/of de fietssluis. Ouder(s)/verzorger(s) betreden niet het plein en brengen 

leerlingen niet in school. De leerkrachten van de onderbouw wachten de kinderen op het plein, bij 

de hekken op. Kleuters gebruiken de in-en uitgang zoals gebruikelijk.  

We hanteren gespreide begintijden vanaf groep 3. Op de eerste bel (08.20 uur) gaan de A groepen 

en groep 6 naar binnen, de B groepen en groep 3 gaan op de bel van 8.25 uur naar binnen. De dag 

wordt georganiseerd en enigszins gefaseerd afgesloten. Wij laten de kinderen in kleine groepjes 

vertrekken, jassen en tassen halen, zodat er geen opstoppingen en dus contacten ontstaan. Groepen 

hanteren vaste looproutes in de gangen bij verplaatsingen zoals bijvoorbeeld naar de kuil of naar 

buiten.  

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gebruiken zowel bij in- en uitgaan de nooddeur van het eigen 

lokaal. Elke groep hanteert de vaste looproute.  

Op het plein, in de omgeving van de fietssluis, is een pleinwacht aanwezig waar u een eventuele 

boodschap voor de groepsleerkracht kunt achterlaten.  

 

Ouder(s)/verzorger(s) en externen in school 

In principe gaan we uit van zo min mogelijk volwassenen in het gebouw. Thuiswerken is daarom voor 

het personeel van De Eshoek na lestijd de norm.  

Externen, zoals b.v. externe hulpverlening, vervangers en stagiaires, mogen aanwezig zijn in het 

schoolgebouw. Via intekenlijsten wordt precies bijgehouden wie op welke dag in het gebouw 

aanwezig zijn (geweest), zodat in geval van besmetting snel en efficiënt contactonderzoek kan 

worden uitgevoerd. 

Ouder(s)/verzorger(s) die de school (om welke reden dan ook) betreden, moeten vooraf 

toestemming vragen bij de directie of een van de managementleden. Dit verzoek kunt u telefonisch 

of via het ouderportal (Mijnschoolinfo) uitvoeren. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen alleen 

gebruikmaken van de hoofdingang. Na de hoofdingang is een triage ingericht. U noteert via de 

intekenlijst uw naam, telefoonnummer en bezoektijd(en), zodat in geval van besmetting snel en 

efficiënt contactonderzoek kan worden uitgevoerd. De bezoeker is verplicht om in onze school 

(openbaar gebouw) een mondkapje te dragen.  

Voortgangsgesprekken 

Contactmomenten tussen ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten vinden wij op De Eshoek erg 

belangrijk, en ook de komende tijd blijven we de gemaakte afspraken uitvoeren. Deze gesprekken 

vinden plaats via de telefoon of Google MEET.  Oudergesprekken kunnen bij hoge uitzondering in 

school plaatsvinden met het strikt toepassen van maatregelen (mondkapje en 1,5 meter afstand). 

Ook hier geldt vooraf toestemming vragen bij de directie of een van de managementleden. 

 

Vrijwilligers in de school 

Vrijwilligers kunnen noodzakelijke werkzaamheden in de school uitvoeren. Overleggen waar 

ouder(s)/verzorger(s) bij betrokken zijn (OR/MR/Verkeer) vinden plaats in de MEET. In verband met 



zo min mogelijk mensen in de school en de hygiëne komt het LOT (Luizen OpsporingsTeam) nog 

steeds niet in actie. Wilt u daarom thuis extra goed controleren? 

 

Activiteiten 

Op dit moment vinden er geen activiteiten plaats in de school.  

 

Aanbod 

Nu de kinderen weer terugkeren naar school, gaan we zo goed als mogelijk starten met het 

onderwijs zoals we gewend zijn dat te geven. We gaan ervoor zorgen dat de kinderen zich welkom 

voelen. We gaan opnieuw werken aan de relatie met leerlingen en het groepsgevoel. We vinden het 

welbevinden van de kinderen op dit moment erg belangrijk. Dan komt de inhoud die daarop volgt 

veel beter binnen. Samen profiteren we dan van een prettiger klimaat. 

 

Aanpak 

Alle groepen gaan weer vijf dagen in de week naar school. Van de leerlingen die thuis moeten blijven 

vanwege thuisisolatie, verwacht de leerkracht vanaf groep 3 de kinderen in de MEET. Het gaat hier 

om kinderen die zelf niet ziek zijn, maar thuis moeten blijven omdat er iemand binnen het 

huishouden, waartoe het kind behoort, met koorts, benauwdheid of Corona, thuis is. Kinderen die 

alleen verkouden zijn mogen naar school, mits binnen het gezin niemand ziek (koorts, benauwdheid 

of Corona).  

De MEET is alleen voor kinderen die niet naar school mogen vanwege zieke gezinsleden. Is het kind 

zelf ziek, dan is ziek ook ziek en komt de leerling niet in de MEET. 

 

Gym 

De Burgemeester Lambershal in Annen wordt geopend door de gemeente Aa en Hunze. De 

gymlessen worden daarom volgens het gebruikelijke rooster verzorgd door meester Patrick Beek. Er 

worden meerdere kleedkamers, vanwege het hanteren van de cohorten, gebruikt.   

Toetsen/rapporten 

Vanwege de harde lockdown zijn de Cito-toetsen in januari niet afgenomen. We hebben de 

wettelijke verplichting de toetsen alsnog af te nemen. Het doel van het afnemen van de Cito-toetsen 

is om de beginsituatie (opnieuw) vast te stellen. Na analyse krijgen we een beeld waar de kinderen 

staan. De uitslag van de toetsen wordt niet meegenomen in een rapport of gebruikt voor een 

verwijzing. Er wordt dus geen oordeel aan de uitslag gegeven. De centrale vraag is: wat heeft deze 

leerling nodig in de huidige situatie en in deze groep om optimaal te kunnen profiteren van het 

aangeboden onderwijs? De toetsen worden afgenomen onder leerlingen van de groepen 3 t/m 8 en 

zullen plaatsvinden vanaf week 10 (8 maart).  

De rapporten liggen klaar voor de kinderen. We hebben de afgelopen weken voor de kinderen een 

rapport gemaakt over de periode van de zomervakantie tot de Kerstvakantie. In deze periode 

hebben we de kinderen fysiek gezien en hebben we een goed beeld van ze gekregen. 

In deze tijd circuleert het begrip 'leerachterstand' volop. Deze term is echter gebaseerd op de 

vergelijking met een niet-bestaande, gemiddelde leerling. Dit betekent niet dat de schoolsluiting niet 

op enig moment slecht kan zijn voor de optimale ontwikkeling van leerlingen. Daarbij moeten we 

echter kijken naar het leerpotentieel (de mogelijkheid tot ontwikkelen bezitten) van de leerlingen. 



Het gaat om de vraag: Is het leerpotentieel van de betreffende leerling de afgelopen periode 

voldoende benut? Heeft de leerling een optimale ontwikkeling doorgemaakt? Het antwoord op deze 

vraag is leerlingspecifiek en nogal afhankelijk van de omstandigheden van de betreffende leerling. 

Het is nu de taak van de leerkracht (de professional) om de leerling te begeleiden en te 

ondersteunen aansluitend bij zijn/haar ontwikkeling.  

Praktische zaken 

Thuisblijfregels leerlingen 

Het is belangrijk dat we ons aan de regels houden en kinderen bij ziekte of ziekte van gezinsleden 

passend bij het coronavirus niet naar school laten gaan. Leerlingen moeten volledig klachtenvrij zijn en 

anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde Corona-klachten ook koorts 

(vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. Voor leerlingen geldt dat zij bij een 

neusverkoudheid of af en toe hoesten, gewoon naar school mogen. Ook in het geval van chronische 

verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar school. We gaan ervan uit dat elke 

ouder de verantwoordelijkheid hierin neemt. We moeten samen de verantwoordelijkheid dragen voor 

ieders welbevinden.  

In algemene zin geldt:  

 Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de 

GGD. 

 Als een kind positief wordt getest, gaat de hele klas, leerkracht(en) en betrokken 

onderwijsondersteuners in thuisquarantaine.  

 Leerlingen kunnen zich zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met een besmet 

persoon laten testen in GGD-teststraat. 

 Leerlingen die zich niet laten testen blijven nog 5 dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn de 

GGD-instructies leidend. 

 Wanneer een leerling positief getest is op COVID-19 moet hij/zij ten minste 7 dagen 

thuisblijven 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.  

 De leerling blijft thuis als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) 

COVID-19 gerelateerde klachten. 

 Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.  

 Leerlingen die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, moeten 

thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen contact 

opnemen met de huisarts als het kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die 

gevallen uiteraard getest worden. 

 Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 

school.  

 Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve 

uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en moet de 

leerling 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. Zie voor meer 

informatie: http://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis  

http://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis


 Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de 

school contact op met de GGD.  

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

 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).  

Naar huis sturen van leerlingen 

 Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, benauwdheid) gaat de 

leerling naar huis.  

 Als een leerling ziek wordt, wordt de ouder/verzorger ingelicht om vervolgens de leerling op 

te halen. 

 De ouder/verzorger wordt geadviseerd de leerling te laten testen. 

 

Noodopvang 

Nu de scholen weer geopend zijn, verdwijnt de noodopvang. Als uw kind thuis moet blijven, vragen 

we ouder(s)/verzorger(s) een inspanning te leveren om de opvang zelf of door naasten te regelen. 

Online-onderwijs 

Zodra een klas in quarantaine moet, is de eerste dag een soort van wachtdag. De leerlingen 

ontvangen deze dag geen les. Er wordt op De Eshoek dan een werkwijze gemaakt, zodat de kinderen 

de daaropvolgende dagen online-onderwijs kunnen ontvangen. De kinderen ontvangen vooraf geen 

pakketten, boeken en (werk)schriften. Quarantaine met de hele groep vraagt opnieuw een 

organisatie, maar ook de ruimte om te pionieren. 

 

Als uw kind gedwongen thuis zit vanwege corona-achtige klachten, maar niet ziek is, dan wordt er 

van de leerling vanaf groep 3 verwacht dat hij/zij inlogt via Meet. Het advies is om tussen half 9 en 9 

uur in te loggen. De leerkracht overlegt dan met de leerling op welk moment of momenten van de 

dag hij/zij kan aansluiten. Verwacht niet dat de leerling de hele dag in de Meet kan, dat is niet 

werkbaar. Mocht u hulp nodig hebben, schroom niet en bel naar De Eshoek. 
  

Om thuisonderwijs te realiseren adviseren we u om de device voor de kinderen thuis op orde te 

maken. Een tweedehands laptop met camera is voldoende. Het uitlenen van Chromebooks is voor 

De Eshoek nu niet meer mogelijk, omdat het onderwijs op school anders geen doorgang kan vinden. 

Afwezigheid/ziekte leerkracht 

Ook voor leerkrachten gelden bij gezondheidsklachten strenge regels en bij gezondheidsklachten die 

met het coronavirus verband kunnen houden, mogen zij niet op school verschijnen. We kunnen 

voorspellen dat in deze periode het ziekteverzuim onder leerkrachten zeer waarschijnlijk zal stijgen 

en door het ontbreken van invalkrachten we weer groepen naar huis moeten sturen. 



Het team van De Eshoek heeft beleid ontwikkeld (in overleg met MR en bestuur) hoe er gehandeld 

wordt als er geen (inval)leerkracht beschikbaar is. Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt er 

vervanging gezocht bij Top Drenthe, er kan binnen het team van De Eshoek naar vervanging 

gevraagd worden of er komt een onderwijsassistent of LIO-stagiaire voor de klas.  

Als er geen vervanging beschikbaar is, handelt de school volgens de onderstaande drie 

basisprincipes: 

1. Wanneer het ons lukt om u voor 20.00 uur te informeren over de ziekte van de leerkracht, 

dan blijft de groep de volgende dag thuis. 

2. Als het ons niet lukt u tijdig te informeren, dan vangen we de eerste dag de groep altijd op. 

3. Het uitgangspunt is dat een groep nooit meer dan twee dagen thuis is. 

Als een groep naar huis gestuurd wordt, vragen we ouder(s)/verzorger(s) een inspanning te leveren 

om de opvang zelf of door naasten te regelen. Bij een noodsituatie kunt u altijd contact opnemen 

met de directeur, om in gezamenlijkheid opvang te realiseren. 

Verzuim melden 

Afwezigheid van de leerling en de reden van verzuim kunt u voor schooltijd telefonisch melden. 

COVID-19 gerelateerde klachten hebben onze bijzondere aandacht en worden daarom apart 

geregistreerd. Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) 

neemt de school contact op met de GGD. School en leerplicht coördineren samen de leerplichtwet. 

 

Besmetting met COVID-19 

Als er een besmetting is vastgesteld bij een leerling of ouder(s)/verzorger(s) dan moet u daarover 

school in kennis stellen door contact op te nemen met de directeur. Zij is de contactpersoon melding 

van besmetting en kan vervolgens interne acties uitzetten. Als er op school een besmetting is 

vastgesteld bij een leerling of personeelslid stellen wij alle ouder(s)/verzorger(s) daarvan in kennis. 

De betrokken groep ontvangt vervolgens nog een tweede mail met specifieke informatie. De school 

volgt de handreiking die is opgesteld voor scholen en volgt het advies op van het RIVM en de GGD.  

 

Algemene hygiënevoorschriften 

De schoonmaaksters zorgen ervoor dat er dagelijks intensieve schoonmaak plaatsvindt. Ook hier 

volgen we de hygiëne richtlijnen. Te denken aan reinigen met water en zeep, deurklinken en 

trapleuningen dagelijks afnemen en tafeloppervlakten reinigen. De nadruk ligt op contactpunten en 

de toiletbediening. Prullenbakken worden dagelijks geleegd. 

De leerlingen wassen de handen met water en zeep op de volgende momenten:  

 bij binnenkomst 

 voor het eten 

 na de pauzes 

 na de toiletgang 

Het is voor leerlingen niet nodig om desinfecterende gel of beschermingsmiddelen te gebruiken.  

Er worden nog steeds geen traktaties uitgedeeld bij verjaardagen en er wordt geen eten gedeeld als 

een leerling iets is vergeten.  



 

Klassen gescheiden houden  

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan pleit De Eshoek voor cohortering. Cohortering 

betekent dat leerlingen worden ingedeeld in vaste groepen en de contacten tussen deze groepen 

(zoveel mogelijk) worden beperkt. Groepjes kinderen die samenwerken of ondersteuning 

ontvangen, samengesteld uit verschillende groepen, komen nu te vervallen. In de onderbouw 

(kleuters) zien we cohortering niet als mogelijk. De groepen 3 t/m 8 rouleren niet onderling tussen 

verschillende groepen. Het grote schoolplein wordt ingedeeld in zones. 

De ochtendpauze wordt als volgt georganiseerd: 

 Middenbouw (groep 3 t/m 5) van 10.00 uur tot 10.15 uur.  

 Bovenbouw (groep 6 t/m 8) van 10.15 uur tot 10.30 uur. 

 Er worden 4 pauzeplekken aangewezen: kleuterplein (voor groep 3), stille plein (voor groep 

4a), grote plein (voor de combi groep 4b/5b) en beweegplein (voor groep 5a). 

 Voor de bovenbouw is als volgt de verdeling: stille plein (voor groep 6), grote plein (gesplitst 

(zones) voor groepen 7a/7b) en beweegplein (gesplitst voor de groepen 8a/8b). 

De lunchpauze wordt als volgt georganiseerd: 

 Middenbouw (groep 3 t/m 5) spelen buiten van 11.35 tot 12.00 uur.  

 Bovenbouw (groep 6 t/m 8) spelen buiten van 12.00 uur tot 12.25 uur. 

 De pauzeplekken zijn gelijk aan de ochtendpauze. 

 

Afstand houden  

We nemen de adviezen van het RIVM over en hanteren de volgende afspraken:  

 Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.  

 Leerkrachten houden (waar mogelijk) afstand tot leerlingen. In het geval van incidenten of 

medische hulp, wordt dit voorschrift losgelaten.  

 Leerkrachten en overig personeel houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 

Personeel dat lesgeeft aan groep 7 of 8 kan een mondneusmasker of face-shield dragen. 

Mondneusmaskers zijn voor de leerlingen van groep 7 en 8 niet noodzakelijk. De kinderen kunnen 

binnen de school via de aangegeven looproutes zich voortbewegen en afstand houden van andere 

klassen.  

Margedag 19-02-2021 

De Eshoek heeft de eerstvolgende margedag gepland op 19 februari. Er is besloten deze margedag 

door te laten gaan. Het team heeft deze dag nodig voor gemeenschappelijke vergaderonderwerpen 

en onderwijsontwikkeling. Daarnaast is er bewust voor gekozen deze margedag aan te sluiten bij de 

voorjaarsvakantie, zodat het voor gezinnen mogelijk is een vakantie te boeken. Tot slot gunnen we 

de leerlingen in deze gekke tijden waarin veel van ze wordt gevraagd, nu juist een extra vrije dag.   

Ventilatie 

Meerdere keren per dag (tijdens de ochtendpauze, de lunchpauze en na 14.00 uur) worden lokalen 

gelucht door ramen en deuren 10-15 minuten per keer tegenover elkaar open te zetten (als er geen 

personen in de ruimte aanwezig zijn). 


