
Protocol Corona  
05-12-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraf 
Het kabinet heeft besloten dat scholen openblijven. Wel zijn er aanvullende maatregelen nodig om 
de scholen verantwoord open te houden.  

Dit protocol geeft actuele informatie over de belangrijkste afspraken van De Eshoek.   

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. Dat betekent voor ons dat we investeren in een goede 
vertrouwensband, prettig klimaat en heldere regels. Natuurlijk ontkomen we er niet aan dat de 
kinderen te maken krijgen met berichtgeving over corona of de impact van bepaalde maatregelen, 
maar tegelijkertijd willen we er ook voor waken dat we de kinderen onnodig belasten met zaken die 
ze zelf niet kunnen overzien. 

De Eshoek is er tot nu toe in de afgelopen anderhalf jaar goed afgekomen. Door de goede 
samenwerking tussen de kinderen, de leerkrachten en de ouders zijn er nog geen klassen naar huis 
gegaan. Laten we deze samenwerking doorzetten en samen zo gezond mogelijk de kerstvakantie 
tegemoet gaan. 

Hierna leest u welke voorzorgmaatregelen door zowel het RIVM als De Eshoek geadviseerd worden. 
Mocht u onverhoopt vragen hebben, dan weet u ons te vinden. 
 

  



Nieuwe coronagolf en het nijpende leraren tekort 
Naast de aanhoudende zorgen om het virus hebben we ook zorgen over de vervanging van het 
personeel en dus de organisatie, die noodzakelijk is op het moment dat leerkrachten klachten 
hebben. Personeel dat getest moet worden, is al snel twee dagen afwezig vanwege het bezoeken 
van de teststraat en vervolgens het wachten op de uitslag. Vanwege de enorme drukte in de 
teststraat is er op dit moment geen sprake meer van een voorrangsprocedure voor het 
onderwijzend personeel.  

Het kabinetsbesluit, dat als een huisgenoot besmet is met het coronavirus je zelf ook in isolatie gaat, 
heeft flinke gevolgen voor De Eshoek. Met de huidige personeelstekorten komt de beschikbaarheid 
van onderwijspersoneel nog verder onder druk te staan.  

We proberen alle zeilen bij te zetten om de groep tijdens de dagen van testen en wachten op de 
uitslag te vervangen. De vervanging gebeurt door stagiaires, zij-instromers of collega’s die twee 
groepen tegelijkertijd bedienen met behulp van een onderwijsassistent. We zijn ons ervan bewust 
dat het niet de schoonheidsprijs verdient, maar dit is de enige oplossing voor de korte termijn. Als 
we niet beschikken over stagiaires, een zij-instromer of een extra collega, dan zijn we genoodzaakt 
de klas naar huis te sturen.  

Als er geen vervanging beschikbaar is, handelt De Eshoek volgens de onderstaande drie 
basisprincipes: 

• Als het lukt ouder(s)/verzorger(s) tijdig, doch uiterlijk voor 18.00 uur te informeren over de 
ziekte van de leerkracht, dan blijft de groep thuis. 

• Als het niet lukt ouders tijdig te informeren (ná 18.00 uur of in de morgen), dan vangen we 
de eerste dag de groep altijd op. 

• 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.  
 
Afstandsonderwijs  
In afwachting van de testuitslag 
Als de leerling de teststraat heeft bezocht en in afwachting is van de uitslag, dan wordt er van de 
leerling vanaf groep 3 verwacht dat hij/zij inlogt via Meet. De leerlingen ontvangen gedurende deze 
dagen geen boeken, schriften en werkboeken van school. De leerling vanaf groep 3 logt om half 9 in. 
De leerkracht overlegt 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. Samen 
proberen we zo goed mogelijk onderwijs achter een scherm aan te bieden, maar dat is niet 
vergelijkbaar met het onderwijs in de klas of een situatie waarin alle kinderen de lessen online 
volgen. De groepsleerkrachten van groep 1 en 2 stemmen met ouder(s)/verzorger(s) en de kleuter(s) 
individueel af welke vorm van afstandsonderwijs wenselijk en haalbaar is.  
De wachtwoorden die voor de Meet gebruikt worden zijn bij u bekend. 
 
Positieve testuitslag 
Als er een besmetting is vastgesteld bij een leerling of ouder(s)/verzorger(s) dan vragen wij u 
dringend de school daarover in kennis te stellen, door contact op te nemen met de directeur. De 
Eshoek neemt (natuurlijk) de privacyregels in acht. Alleen op die manier kunnen wij tijdig en 
adequaat handelen en verdere verspreiding voorkomen.  
Als er op school een besmetting is vastgesteld bij een leerling of personeelslid stellen wij de 
ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende klas daarvan in kennis. Er volgt eventueel een tweede 
mailing met meer specifieke informatie over de gevolgen en organisatie. 



Bij een grotere uitbraak, waarbij meerdere groepen betrokken zijn, ontvangen alle 
ouder(s)/verzorger(s) een bericht.  
De school volgt de handreiking die is opgesteld voor scholen en volgt het advies op van het RIVM en de 
GGD.  
 
Afstandsonderwijs 
Tijdens individuele quarantaine 
Op het moment dat een individuele leerling in quarantaine moet, maar zelf niet ziek is, dan wordt er 
van de leerling vanaf groep 3 verwacht dat hij/zij inlogt via Meet. De leerlingen ontvangen gedurende 
deze dagen de benodigde boeken, schriften en werkboeken. De groepsleerkracht verzamelt de 
materialen en legt deze klaar. Van de ouder(s)/verzorger(s) wordt gevraagd een oplossing te bedenken 
om de tas met schoolspullen voor de leerling op te halen.  
De leerling vanaf groep 3 logt dagelijks om half 9 in. De leerkracht overlegt 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. De groepsleerkrachten van groep 1 en 2 stemmen met 
ouder(s)/verzorger(s) en de kleuter(s) individueel af welke vorm van afstandsonderwijs wenselijk en 
haalbaar is.  
De wachtwoorden die voor de Meet gebruikt worden zijn bij u bekend. 
 
 
Afstandsonderwijs 
Tijdens groepsquarantaine 
Op het moment dat een groep in quarantaine moet, wordt er afstandsonderwijs verzorgd als de 
leerkracht fit genoeg is de lessen te begeleiden. De eerste quarantaine-dag is de wachtdag: de 
leerlingen volgen deze dag geen les. Er wordt op De Eshoek dan een werkwijze gemaakt en geregeld 
hoe en welke materialen (b.v. boeken, schriften) mee naar huis gaan, zodat de kinderen de 
daaropvolgende dagen online-onderwijs kunnen volgen. Quarantaine met de hele groep vraagt een 
andere organisatie. 
 
Op het moment dat de leerkracht een positieve uitslag heeft, maken we de volgende afweging: 

1. Als de leerkracht fit genoeg is, wordt er online-onderwijs verzorgd door de groepsleerkracht. 
Kinderen volgen dan thuis online de lessen. 

2. Als de leerkracht te ziek is om lessen te verzorgen, wordt geen online onderwijs verzorgd. De 
kinderen zijn dan vrij. 

 
De Eshoek beschikt niet over 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. 

De Eshoek vraagt wederom dat ouder(s)/verzorger(s) de benodigde digitale middelen thuis op orde 
hebben. Daarmee bedoelen we een (tweede hands) laptop met camera of een Chromebook, 
voorzien van oortjes of koptelefoon.  Als de ouder(s)/verzorger(s) niet kan/kunnen zorgen voor de 
benodigde middelen, wordt de ouder/verzorger verzocht contact op te nemen met de directie van 
De Eshoek. Gezamenlijk wordt er naar een oplossing gezocht.   
  
Er zijn handleidingen beschikbaar voor het installeren van het COOL-portaal, de berichtjes via het 
Prikbord en de werkwijze van Google-Meet. Op de website staan de verschillende handleidingen.  
 
Noodopvang 
Wanneer er om organisatorische redenen sprake is van schoolsluiting, komen leerlingen in een 
kwetsbare positie en leerlingen van ouders in een cruciaal beroep zoveel als mogelijk naar school. 
Wanneer de school moet sluiten op advies van de GGD, is er geen noodopvang voor deze leerlingen. 
 



Bewegingsonderwijs 
Deze lessen kunnen doorgaan in de sporthal. De sporthal is na 17.00 uur gesloten.  

Muziekles 
Het is toegestaan om binnen en buiten te zingen, dat geldt dus ook tijdens de (muziek)les. 

Verjaardag 
Er is bij het vieren van de verjaardag van de kleuter één ouder (met de basisregels van het dragen 
van een mondkapje en 1,5 meter afstand) welkom tijdens de viering van de verjaardag. We maken 
deze keuze omdat het voor een jarige kleuter in december de tweede keer zou zijn dat er geen 
verjaardag gevierd kan worden. Er worden alleen verpakte traktaties uitgedeeld bij verjaardagen.  

Mondkapjes 
Er is een dringend advies voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en voor De Eshoek geldt dat ook 
voor de combinatiegroep 5b/6b om bij verplaatsing binnen school een mondkapje te dragen. Uit 
respect voor ieders keuze spreken we leerlingen niet aan op het wel of niet dragen van een 
mondkapje. 

Preventief testen 
Alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen het dringend advies om tweemaal in de week 
preventief te testen.  De Eshoek ontvangt in principe deze week (6 t/m 10 december) een 
basisvoorraad zelftesten voor de leerlingen. Vlak voor de kerstvakantie zal er nog een tweede 
levering plaatsvinden die genoeg voorraad moet geven tot en met enkele weken na de 
kerstvakantie. Na de kerstvakantie stoppen deze automatische leveringen en zal De Eshoek de 
zelftesten die u voor uw kinderen nodig heeft zelf aanvragen via een aanvraagmodule voor 
zelftesten. De zelftesten worden door de groepsleerkrachten aan de kinderen uitgereikt. Zelftesten 
worden thuis afgenomen. 

Ouder- en kind gesprekken 
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. De gesprekken 
vinden digitaal (via Meet) plaats.  
 
Wel/Niet naar school 
Kinderen moeten zich bij milde verkoudheidsklachten laten testen. Bij milde klachten volstaat nu 
een zelftest. Bij twijfel: blijf thuis. Test dan zo snel mogelijk na het ontstaan van klachten, bij de GGD. 
U maakt een afspraak via 0800-1202. Goed om te weten is dat testen bij de GGD een probleem kan 
zijn omdat er niet voldoende testcapaciteit is. Als u belt kunt u soms gewoon geen afspraak maken 
en wordt gevraagd terug te bellen op een ander tijdstip.   
Wilt u uw kind niet laten testen, dan mag de leerling pas weer naar school als het ten minste 24 uur 
volledig klachtenvrij is. Deze aanpassing van het beleid moet nog nader uitgewerkt worden. Er wordt 
begrip gevraagd voor het feit dat de GGD mogelijk nog anders adviseert of dat u mogelijk langer op 
een testuitslag moet wachten. De GGD weet wanneer er een kind komt testen. De test wordt dan 
gedaan door een medewerker die hier vertrouwd mee is en goed met kinderen om kan gaan. Het is 
belangrijk dat kinderen met milde klachten niet meer naar school gaan zonder een negatieve 
testuitslag. Om de scholen verantwoord open te laten zijn, roepen we ouders op hierin hun 
verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen met chronische verkoudheid/klachten graag 
communiceren met de leerkracht. Indien de testuitslag negatief is, mag de leerling weer naar school; 
ook als de klachten nog niet over zijn. 

Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat de leerling naar huis. De leerkracht 
neemt dan contact op met de ouder/verzorger om vervolgens de leerling op te halen. 
Er komt spoedig een nieuwe beslisboom. 
 



Halen/brengen 
We vragen u tijdens de haal-en brengmomenten van leerlingen de afstand van 1,5 meter 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. Alle leerlingen gebruiken de in-en uitgang zoals gebruikelijk. 
Op het plein, in de omgeving van de fietssluis, is een pleinwacht aanwezig waar u een eventuele 
boodschap voor de groepsleerkracht kunt achterlaten.  
 
Cohorten 
Doordat de leerlingen van de verschillende groepen al gebruik maken van de verschillende in- en 
uitgangen én we altijd looproutes hanteren, hoeven we hier geen extra aanpassingen te 
organiseren. De huidige in- en uitgangen blijven gehandhaafd. We doen vooral een beroep op ons 
eigen gedrag. Bespreek daarom nogmaals met de leerlingen dat de gangen wandelgebied zijn en we 
elkaar de ruimte geven in dat wandelgebied.  
 
Pauzemomenten 
De Eshoek hanteert de pauzes zoals gebruikelijk. Er wordt rondom de school gebruikgemaakt van 
vele verschillende ruimten (trapveldje, grote-plein, tussen-plein, kleuterplein, street en 
beweegplein) die door bepaalde groepen volgens een rooster wordt bezocht. Er wordt dan zoveel 
mogelijk contacten tussen verschillende klassen/groepen voorkomen. 
 
Ouder(s)/verzorger(s) en externen in school 
In principe gaan we uit van geen ouder(s)/verzorger(s) in de school. Mocht u om belangrijke reden 
toch de school moeten bezoeken, maak dan gebruik van de hoofdingang. Externen, zoals b.v. 
externe hulpverlening, vervangers en stagiaires, mogen aanwezig zijn in het schoolgebouw. 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 een mondkapje te dragen.  
 
Vrijwilligers in de school 
Vrijwilligers kunnen geen 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 
geen ouder(s)/verzorger(s) in de school en de hygiëne komt het LOT (Luizen OpsporingsTeam) nog 
steeds niet in actie. Wilt u daarom thuis extra goed controleren? 
 
Activiteiten 
Het is toegestaan om de kerstactiviteiten in de klas, met de eigen groep, tijdens de schooltijden te 
organiseren. Een grootschalig schoolevenement is nu niet toegestaan, vandaar dat 
ouder(s)/verzorger(s) niet worden uitgenodigd om het jaar met een drankje af te sluiten.    
 
Maandsluiting 
De leerlingen oefenen voor een maandsluiting, die vervolgens wordt opgenomen en gedeeld met 
ouder(s)/verzorger(s) via Social Schools.  

Ventilatie 
De mechanische ventilatie werkt volop tijdens de openingstijden. Meerdere keren per dag (tijdens 
de ochtendpauze, de lunchpauze en na 14.00 uur) worden lokalen extra gelucht door ramen en 
deuren 10-15 minuten per keer tegenover elkaar open te zetten (als er geen personen in de ruimte 
aanwezig zijn). Misschien goed om met de kledingkeuze rekening te houden. 


