
Aanvulling op Kwaliteitskaart Start schooljaar 2020-2021   

Datum: 10-09-2020 versie 1 

Betrokkenen: MT 

 

Aanleiding: 

Op 1 september j.l. heeft de PO-raad een volgende versie uitgebracht van het protocol dat eerder 

(op 24 juni ‘20) was opgesteld voor de volledige opening van het speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs. 

Deze nieuwe versie is voor het SO terug te vinden via deze link:  

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-speciaal-onderwijs.pdf 

En voor het VSO via deze link: https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-

voortgezet-speciaal-onderwijs.pdf 

De protocollen omvatten enkele verruimingen en verduidelijkingen, gebaseerd op het 

kabinetsbesluit van 24 juni 2020 en de daaropvolgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van o.a. 

het RIVM. 

 

Doel 

Dit document betreft een aanvulling op de eerder verschenen Kwaliteitskaart Start schooljaar 2020-

2021 van De Waterlelie. In dit document beschrijven wij slechts de wijzigingen ten opzichte van 

deze Kwaliteitskaart, op basis van het aangepaste protocol van de PO-raad van 1 september j.l. 

Voor de overige afspraken en richtlijnen verwijzen wij u naar de eerder aan u verstrekte 

Kwaliteitskaart Start schooljaar 2020-2021. 

 

Boven alles willen wij de mogelijkheid om het Coronavirus door te geven zoveel als mogelijk 

beperken. We streven naar een school als veilige zone, voor leerlingen en medewerkers. 

Allerlei verschillende elementen kunnen van invloed zijn op de uitwerking van onze Kwaliteitskaart.  

De invulling is afhankelijk van: 

 Het RIVM/GGD-advies/advies jeugdarts vanuit de beroepsgroep Nederlandse vereniging 

Kinderartsen 

 Afspraken conform beleid SEIN 

 Afspraken op schoolniveau (ouders en leerkrachten) 

 

Vanzelfsprekend zullen wij de berichtgevingen omtrent Corona en de richtlijnen nauwlettend blijven 

volgen. Indien nodig zullen wij onze organisatie en maatregelen hierop aanpassen. Uiteraard 

worden ouders en collega’s hier indien van toepassing tijdig over geïnformeerd. 

 

Ventilatie 

 

De ramen van de lokalen en andere ruimtes staan gedurende de gehele dag open. De deuren van de 

lokalen naar de gang en de buitendeuren staan meerdere keren per dag gedurende 10-15 minuten 

per keer tegenover elkaar open. 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-speciaal-onderwijs.pdf
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-voortgezet-speciaal-onderwijs.pdf
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-voortgezet-speciaal-onderwijs.pdf


Recirculatie binnen één gemeenschappelijke ruimte, waar meerdere personen gedurende langere 

tijd bij elkaar zijn, wordt zoveel mogelijk vermeden. Het gaat hier dan niet om recirculatie van lucht 

tussen verschillende ruimtes. Wij vermijden verder het ontstaan van luchtstromen door mobiele 

(zwenk)ventilatoren en airco’s in gemeenschappelijke ruimtes. Indien er geen andere mogelijkheid is 

tot verkoeling, zorgen wij ervoor dat er geen luchtstroom van persoon naar persoon gaat.  

 

Indien de temperatuur gaat dalen, wilt u dan uw zoon/dochter/pupil extra warme kleding meegeven 

voor in de klas? 

 

Voor een volledig overzicht van richtlijnen rondom ventilatie wordt verwezen naar de handreiking 

die door de PO-Raad samen met de VO-raad en Ruimte-OK is opgesteld en naar de algemene 

richtlijnen van het RIVM (https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19). 

 

De Waterlelie laat momenteel, conform de opdracht van minister Slob, haar ventilatiesysteem 

doorlichten en is voornemens dit zo snel als mogelijk aan de gestelde eisen te laten voldoen. 

 

Vaklessen 

Muziekonderwijs  

 Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor 

leerlingen in het primair onderwijs (SO) toegestaan.  

Zingen in groepsverband in de afdeling VSO wordt afgeraden: 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden  

De vakleerkracht muziek verzorgt nog geen fysiek onderwijs. De groep gaat met het 

klassenteam naar het muzieklokaal, alwaar de les door de vakleerkracht online wordt 

aangeboden via het digibord. 
 

Bewegingsonderwijs  

 De gymlessen worden buiten op het kunstgrasveld gegeven door de vakleerkracht. 

 Wilt u uw zoon/dochter/pupil bij lagere temperaturen warme gymkleding 

meegeven, dus met lange broekspijpen en mouwen? 

 Bij slecht weer wordt er in de gymzaal spelles gegeven door de vakleerkracht, 

waarbij de ramen en buitendeuren open staan. 

 De kleedkamers worden in overleg met het klassenteam wel/niet gebruikt voor het 

omkleden. 

 Er wordt niet gedoucht na de gymles. 

 

Zwemmen 

 

 Het schoolzwemmen voor de SO-, OZA- en VSO IBL-groepen in het zwembad van het 

Dagactiviteitencentrum (DAC) wordt vooralsnog niet gestart, in verband met de ventilatie-

eisen.   
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Wegstuurbeleid 

 

 Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd onder het 

kopje: Thuisblijfregels- gezondheid personeel, gaat het personeelslid naar huis. Er wordt 

dan vervanging gezocht voor de groep. Indien dit niet lukt, dan moeten de leerlingen uit de 

betreffende groep worden opgehaald. 

 Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd onder het 

kopje: Thuisblijfregels- gezondheid leerlingen, gaat de leerling naar huis en moet worden 

opgehaald door ouders. De collega die deze klachten constateert, bespreekt dit met een lid 

van het MT, die de leerling meeneemt naar een plek in de school waar hij/zij kan wachten 

op de ouders en informeert de ouders. 

 Leerlingen die woonachtig zijn in een woning van SEIN en daar samen leven in een 

woongroep, worden beschouwd als een gezin. Indien één van deze leerlingen onder 

schooltijd ziek wordt/ziek op school komt en volgens de RIVM-richtlijnen dus naar huis 

moet, zullen de leerlingen die in dezelfde woongroep wonen ook terug moeten naar deze 

woning. 

 Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, dan worden eventuele 

broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis. De leerling gaat dan ook niet 

naar de NSO/Het Logeerhuis. 

 Wij gebruiken geen temperatuurmeting als indicator. Zonder uitzondering moet een leerling 

of personeelslid met klachten naar huis. Een temperatuurmeting bij twijfel kan juist 

onduidelijkheid geven.    

 Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/ verzorger opgehaald. 

 

Thuisblijfregels- gezondheid leerlingen 

 

 Leerlingen in groep 1 of 2 kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve:  

• als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;  
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;  

• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 

benauwdheid heeft. 

 Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:  
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, 

loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van 

reuk of smaak);  
• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;  
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 

benauwdheid heeft. Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-

neusverkouden-kinderen 

 Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 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. Zie voor meer informatie over 

thuisblijven: https://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 weer naar 

school en de opvang.  
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 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 dan 10 

dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie: 

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 

 Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de 

instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/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). 

 

Thuisblijfregels- gezondheid personeel 

 

De Waterlelie past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-

19#index_Ziekte--Besmettelijkheid 

Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland met de volgende klachten thuisblijven: 

 Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn. Zie hiervoor: 

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

 Hoesten 

 Verhoging of koorts > 38°C  

 Moeilijk ademen/benauwdheid.  

 Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping) 

 Een medewerker met klachten, die passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid, hoesten 

en/of koorts blijft thuis, en komt pas weer naar school als hij 24 uur geen klachten meer 

heeft  

 Indien een medewerker positief is getest: de collega blijft thuis uitzieken tot minstens 7 

dagen na start van de symptomen EN is minstens 24 uur klachtenvrij. Zie voor informatie: 

https://lci.rivm.nl/leefregels 

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

benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis. Als iedereen binnen het 

huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer naar school. 

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

uitslag heeft, dan moet de medewerker wachten tot die persoon klachtenvrij is en dan 14 

dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en 

met 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen worden)  

 De collega kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. Zie 

voor informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 

 Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de 

instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen  

 Wanneer een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de medewerker naar 

huis.  

 Medewerkers met corona gerelateerde klachten worden getest conform het landelijk 

testbeleid. Medewerkers met klachten nemen contact op met de arbo-/bedrijfsarts. Is deze 

er niet, meld je dan bij de regionale GGD.  

 Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden je 

eventueel vanuit huis kunt doen).   
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 Medewerkers die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school 

(keuze medewerker in overleg met de bedrijfsarts of behandelaar en werkgever). Over de 

invulling van het werken op afstand voert de medewerker overleg met de werkgever. 

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

 Medewerkers met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van 

werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever). Over de invulling van het 

werken op afstand voert de medewerker overleg met de werkgever.  

 Een medewerker die niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, 

gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot 

afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. 

 Medische informatie van de medewerker wordt niet gedeeld met de werkgever of collega’s. 

De arbo-/bedrijfsarts kan hierbij betrokken worden. 

 

Thuisquarantaine na verblijf  in het buitenland 

 

Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen ouder dan 12 jaar krijgen - net als iedereen in Nederland 

- na een verblijf in een land waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat tijdens de 

vakantie wijzigt van code geel naar code oranje of rood, het dringende advies om 10 dagen in 

thuisquarantaine te gaan bij terugkomst.  

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/vakantie-in-eigen-land-en-reizen-naar-het-

buitenland 

 

Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het 

schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school 

personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.  
 

Uitzondering op de thuisquarantaine: Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, de 

kinderopvang, buitenschoolse opvang en meedoen met sportactiviteiten. Zij blijven thuis bij 

gezondheidsklachten (zie Thuisblijfregels- gezondheid leerlingen). 

 

Aankomst en vertrek leerlingen – afdeling SO 
 

 Dagelijks staan er vanaf 08.30 uur taxi-verkeersregelaars bij de taxistandplaatsen  

 Leerlingen van de afdeling SO worden gebracht door hun taxi en stappen in en uit op de 

vaste taxistandplaats 

 De personeelsleden zijn herkenbaar aan het gele hesje. Zij hebben de regie en regelen de 

stroom leerlingen tussen de taxi’s en lokalen  

 Indien SO-leerlingen door hun ouders worden gebracht met de auto, parkeren de ouders 

hun auto kortdurend op de daarvoor afgesproken plek rondom de school. Omdat het te 

druk werd bij de Kiss & Ride bij het houten fietsenhok grenzend aan de SO 

taxistandplaatsen, wordt er met de SO-leerlingen die met de auto worden gebracht en 

gehaald door ouders een aparte in- en uitstapplek afgesproken.  Deze ouders worden hier 

uiterlijk in week 38 over geïnformeerd door het klassenteam. 
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 Op deze afgesproken plek stappen zowel de leerling als de ouder/verzorger uit de auto. De 

ouder/verzorger brengt de leerling naar het klaslokaal of een andere afgesproken plek.  

 Personeel staat buiten de school en het plein om halen en brengen in goede banen te 

leiden. Waar mogelijk wordt de eigen ingang van het lokaal benut. 

 

 


