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Aanleiding: 

Na de zomervakantie gelden nieuwe richtlijnen vanuit de overheid en de cijfers omtrent de Corona-

besmettingen zijn per regio verschillend en fluctuerend. De organisatie van het nieuwe schooljaar 

hebben wij op basis hiervan vormgegeven. Dat betekent dat sommige richtlijnen uit eerder 

opgestelde Kwaliteitskaarten worden versoepeld of verdwijnen, en andere richtlijnen blijven 

gehandhaafd. In deze Kwaliteitskaart worden met name de wijzigingen beschreven ten opzichte van 

de andere Kwaliteitskaarten, en de belangrijkste richtlijnen en afspraken worden nog een keer kort 

op een rijtje gezet. 

De veiligheid van de collega’s en leerlingen blijft voor De Waterlelie te allen tijde voorop staan.  

We kunnen bij de start van het schooljaar 2020-2021 voor 100% van de SO- en VSO-leerlingen ook 

100 % fysiek onderwijs bieden. 

 

Doel 

De kaart is een dynamisch document en zal indien nodig worden aangescherpt. Wijzigingen worden 

in overleg met betrokkenen na besluit door het MT opgenomen in de kaart. 

De kaart heeft in eerste instantie het doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij in het 

nieuwe schooljaar gaan starten, zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en 

vakinhoudelijk) zo goed als mogelijk vorm kunnen geven. 

Daarbij willen we 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 het plan.  

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) 

 

Ook na de zomervakantie 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. 

 

Belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2020 

(Bronnen: Website PO-raad en website Ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap) 
Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) mag na de zomervakantie weer volledig open. Dat maakte 

premier Mark Rutte op 24 juni j.l. bekend in een persconferentie. Ook hoeven leerlingen onderling 

in het VSO geen 1,5 meter afstand meer te bewaren.  



De afstandsregel voor basisscholen wordt ook versoepeld: leraren moesten tot nu toe zoveel 

mogelijk afstand houden van de leerlingen op de basisschool en scholen voor speciaal 

(basis)onderwijs (SO). Vanaf 1 juli hoeft dat niet meer.  

De school is 100% open. Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te 

worden. Mogelijkheden tot onderwijs voor de leerling die in de risicogroep valt en/of gezinsleden 

heeft die in de risicogroep vallen is ter beoordeling aan de behandelend arts van de leerling. 

 

Voortgezet speciaal onderwijs 

Het Outbreak Management Team (OMT) vindt het verantwoord de 1,5 meter afstand tussen 

leerlingen te schrappen. Het risico van verspreiding van het virus, weegt volgens hen niet op tegen 

de negatieve effecten van de huidige situatie op het welzijn van jongeren. Cijfers en onderzoeken 

laten zien dat scholieren nauwelijks besmet raken met het virus en als het wel gebeurt de ziekte een 

mild verloop kent. Hoewel leerlingen onderling geen afstand hoeven te bewaren, houden zij wel 1,5 

meter afstand van onderwijspersoneel. Ook onderwijspersoneel onderling houdt 1,5 meter afstand 

aan. Het VSO-protocol van de PO-raad zal hierop worden aangepast. 

 

Speciaal (basis) onderwijs 

De protocollen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs kunnen ook op onderdelen 

verruimd worden, zoals de afstand tussen personeel en leerlingen en groepsactiviteiten. De scholen 

mogen zelf kiezen of ze de verruimingen al op 1 juli in willen laten gaan of dat ze de huidige 

maatregelen nog even aanhouden tot aan de zomervakantie. 

De PO-Raad streeft er naar de aangepaste protocollen zo snel mogelijk en in elk geval nog voor het 

weekend te publiceren. 

 

Leerlingenvervoer 

In het leerlingenvervoer hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Tussen 

leerlingen en de chauffeur gebeurt dat wel zo veel mogelijk. Als dat niet lukt, draagt de chauffeur 

een medisch mondkapje. Chauffeurs, leerlingen, ouders en scholen moeten zich houden aan de 

richtlijnen van het RIVM.   

 

Consequenties wijzigingen 

De Waterlelie hanteert de RIVM-richtlijn: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19/ 

Dit betekent: 

 Personeelsleden en VSO-leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar 

 Personeelsleden onderling houden 1,5 meter afstand van elkaar 

 Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden 

 Er worden geen handen geschud 

 Scholen melden zich bij de GGD wanneer sprake is van 3 of meer leerlingen met 

ziekteverschijnselen per groep 

 

Fysiek contact  

Bron: Protocol PO-Raad d.d. 24-06-2020- Volledig openen (Voortgezet) Speciaal Onderwijs: 
“Voor leerlingen die dusdanige gedrags-(agressie) problemen hebben, dat bij voorbaat al voorzien 

kan worden dat de 1,5 meter afstand tot volwassenen en/of volwassenen onderling – om deze reden 

– niet gewaarborgd kan worden, zal de school maatwerkoplossingen moeten aanbieden.”   
 

Aangezien dit maatwerk in individuele gevallen betreft, zullen de maatwerkoplossingen door De 

Waterlelie besproken worden met de betreffende ouders en/of verzorgers. 

 

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


Hygiënemaatregelen 

De Waterlelie draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel 

mogelijk worden nageleefd: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen 

Daarnaast geldt:  

 Iedereen wast goed zijn/haar handen bij binnenkomst in de school voor tenminste 20 

seconden  

 Iedereen wast goed zijn/haar handen, meerdere keren per dag voor tenminste 20 seconden  

 Iedereen draagt gedurende zijn/haar aanwezigheid in het schoolgebouw het gele hesje, ook 

na het vertrek van de leerlingen 

 Hierdoor is er een visuele reminder voor zowel de leerlingen als het personeel aan de regel 

van het bewaren van 1,5 meter afstand tot elkaar/de volwassenen 

 Handen goed afdrogen met papieren handdoekjes 

 Handen wassen met water en zeep: begin van iedere les, voor de pauze, na de pauze, na 

toiletbezoek 

 In de klas zijn papieren zakdoekjes aanwezig 

 Hoesten/niezen in de elleboog 

 Niet aan je gezicht zitten 

 Oppervlakten reinigen met water en zeep, of reinigingsdoekjes 

 Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien een individuele 

medewerker toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover 

overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig 

 Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg moeten worden uitgevoerd waarbij 

normaal gesproken handschoenen worden gedragen, wordt geadviseerd deze nu ook te 

dragen. Extra middelen, zoals mondkapjes, zijn niet nodig 

 

Hygiëneregeling leermiddelen en ondersteuningsvormen 

 (Vak-)leerkrachten maken na binnenkomst hun eigen tafel/bureau schoon, en herhalen dit 

bij het verlaten van het lokaal 

 Materialen die door meerdere collega’s worden gebruikt, worden met regelmaat schoon 

gemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen 

 Voor elektronica: gebruik oppervlaktesprays voor elektronica 

 Er is dagelijks een intensieve schoonmaak. De nadruk ligt op contactpunten en de 

toiletbediening. Prullenbakken worden dagelijks geleegd 

 Zorg in de verblijfsruimte voor voldoende ventilatie. Zet de ramen en deuren extra op een 

kier 

 Na gebruik van het bed in de rustkamer, wordt het bed verschoond met handschoenen aan 

 Er wordt alleen gewerkt met materialen van school. Het klassenteam reinigt aan het einde 

van de dag alle gebruikte materialen, inclusief devices 

 

Lesaanbod en vaklessen 

Alle leerlingen gaan volledig naar school. Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand 

gehandhaafd te worden.  
De schooltijden zijn op alle dagen van 8.45 tot 14.30 uur. 

Voor groepsactiviteiten zoals studiereizen, vieringen, voorstellingen en excursies gelden de 

algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod.  

De afweging over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt op schoolniveau gemaakt 

binnen de richtlijnen van het RIVM. De reguliere onderwijsactiviteiten onder begeleiding van het 

team van De Waterlelie vinden doorgang.  
 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen


Vaklessen/praktische activiteiten  

Geadviseerd wordt om daar waar mogelijk (en verantwoord) in te zetten op de vakken met een 

praktisch component. Voor deze praktische activiteiten in de afdeling VSO geldt zoveel mogelijk 1,5 

meter afstand tussen vakleerkracht en VSO-leerling gehanteerd moet worden. Eventueel moeten de 

activiteiten aangepast worden.   

 Koken en AV/T vinden plaats in het vaklokaal, onder leiding van de vakleerkracht  

 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 muzieklessen 

worden voorlopig nog online, op afstand in de eigen klaslokalen door de 

vakleerkracht aangeboden. Deze vakleerkracht mag nog geen fysiek onderwijs 

verzorgen 

 In het nieuwe schooljaar worden de technieklessen gegeven door Marieke van der 

Hoorn. Meester Yanto is met pensioen gegaan. 

Het technieklokaal wordt heringericht en het streven is dat juf Marieke vanaf week 

38 de technieklessen in het technieklokaal zal gaan verzorgen. Voor die tijd geven 

de klassenteams zelf invulling aan techniek in het eigen klaslokaal 

Bewegingsonderwijs  
Bron: Protocol heropening Lichamelijke Opvoeding in het Voortgezet Speciaal Onderwijs 

(VSO) 

https://www.kvlo.nl/mysite/modules/MDIA0100/4702_protocol_lo_in_het_vso_schooljaar_

2020-2021__1_juli_2020.pdf 

Uitvoering van de lessen lichamelijke opvoeding: 

 De leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar in acht te nemen; fysiek 

contact met andere leerlingen is toegestaan  

 Tussen VSO-leerlingen en (vak-)leerkracht, en medewerkers onderling, wordt 1,5 meter 

afstand gehandhaafd.   

 De lessen worden buiten of binnen gegeven. Wanneer de lessen plaatsvinden in een binnen 

accommodatie (gymzaal/sporthal), deze regelmatig ventileren 

 Maak zoveel mogelijk gebruik van individuele materialen (bijvoorbeeld de vakleerkracht en 

elke leerling werkt met een eigen bal) 

 Houd rekening met de volgende hygiënemaatregelen:  
* vakleerkrachten en leerlingen maken na elke les de gebruikte leermiddelen en materialen 

schoon met eerdergenoemde schoonmaakmiddelen  

* aan het einde van de dag wordt groter materiaal (bijv. kasten, banken, pylonnen) 

schoongemaakt  

 Leerlingen mogen gebruikmaken van kleedkamers en douches 

 Bij bewegingsactiviteiten is het bewaren van minimaal 1,5 meter afstand tussen (vak-

)leerkracht en leerlingen het streven 

 De vakleerkracht blijft echter verantwoordelijk voor de veiligheid in de groep, waarbij 

rekening wordt gehouden met de ondersteuningsbehoeftes van de leerlingen. Dit maakt 

afwijken van de 1,5 meter onderlinge afstand soms noodzakelijk 

 Vraagt de ondersteuning langere tijd en in de directe nabijheid van de leerling (langer dan 3 

minuten en binnen 30 cm van het gelaat), dan adviseert het RIVM een chirurgisch 

mondneusmasker voor de vakleerkracht 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.kvlo.nl/mysite/modules/MDIA0100/4702_protocol_lo_in_het_vso_schooljaar_2020-2021__1_juli_2020.pdf
https://www.kvlo.nl/mysite/modules/MDIA0100/4702_protocol_lo_in_het_vso_schooljaar_2020-2021__1_juli_2020.pdf


Update augustus 2020: 

 Bij aanvang van het schooljaar worden de gymlessen voorlopig buiten gegeven. De 

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

 Er wordt in principe nog niet gedoucht na de gymles 

 

Consequenties onderwijs op afstand 

Voor leerlingen met COVID-19-gerelateerde klachten en voor leerlingen uit risicogroepen of met 

gezinsleden uit risicogroepen wordt in overleg met de school gekeken wat de beste oplossing is. De 

ervaringen van de afgelopen weken en maanden met afstandsonderwijs zullen helpen om ook het 

onderwijs aan die leerlingen te kunnen verzorgen. 

 

Aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en 

(externe) professionals 

Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), 

vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals toegestaan.  
Zie ook: https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers 

Volwassenen houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar en passen strikt de 

hygiënevoorschriften toe. 

Dit betekent voor De Waterlelie: 

 Bezoekers zijn alleen aanwezig op afspraak 

 Indien de bezoeker voorafgaand aan het bezoek aan De Waterlelie klachten heeft zoals 

beschreven onder: Thuisblijfregels – gezondheid personeel, dan annuleert de bezoeker de 

afspraak 

 Alle bezoekers melden zich bij de receptie bij de hoofdingang, alwaar triage nogmaals 

wordt doorlopen 

 De bezoeker draagt een geel hesje gedurende zijn/haar aanwezigheid in het schoolgebouw. 

Hierdoor is er een visuele reminder voor zowel de leerlingen als het personeel aan de regel 

van het bewaren van 1,5 meter afstand tot elkaar/de volwassenen 

 Bij de hoofdingang reinigt de bezoeker zijn/haar handen bij de desinfectiepaal bij de 

receptie 
 

Oudergesprekken 

Oudergesprekken kunnen in de school plaatsvinden met het strikt toepassen van triage en de 1,5 

meter afstand. 
 

In en rondom de school 

Op het schoolplein geldt eveneens de 1,5 meter afstand tussen personeelsleden.  Pauzes kunnen 

hervat worden op de voor de school gebruikelijke wijze, met inachtneming van de 1,5 meter afstand 

tussen VSO-leerlingen en personeelsleden. 

De school hanteert looproutes. 

 Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis. 

 

Medisch handelen 

Uitgangspunt is dat het 1,5 meter afstandscriterium wordt gehanteerd tussen personeelsleden en 

VSO-leerlingen.  

 De medische protocollen die gangbaar zijn binnen de school, blijven gewoon van kracht 

 Voor medisch handelen/zorgverlening– zoals ADL of toiletgang ondersteuning - zijn extra 

persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes niet nodig 

https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers


 Vraagt het medisch handelen/zorgverlening langere tijd in de directe nabijheid van de VSO-

leerling (binnen 30 cm van het gelaat, langer dan 3 minuten), dan adviseert het RIVM een 

chirurgisch mond-neusmasker 

 Leerlingen die vanwege hun beperking en/of specifieke medische achtergrond een extra 

gezondheidsrisico lopen: bij vragen of twijfel treden ouders/verzorgers in overleg met de 

behandelend arts van de leerling voor advies of de schoolgang voor hun kind in deze 

situatie veilig is 

 

Thuisblijfregels- gezondheid leerlingen 

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 leerling 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 leerling positief is getest: de leerling 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 de leerling klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals 

neusverkoudheid, hoesten en/ of koorts, dan blijft de leerling ook thuis  

 Als iedereen binnen het huishouden 24 uur klachtenvrij is, mag de leerling weer naar school 

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

uitslag heeft, dan moet de leerling 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 leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. Zie 

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

 Bij twijfel blijft de leerling thuis 

 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 leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, 

worden de ouders/verzorgers gebeld om de leerling op te halen 

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

broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis 

 Er wordt geen temperatuurmeting als indicator gebruikt. Een temperatuurmeting bij twijfel 

kan juist onduidelijkheid geven. Zonder uitzondering moet een leerling of medewerker met 

klachten naar huis 

 Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 

(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school) 

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

 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) 

 

 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen


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 de medewerker klachten heeft die passen bij COVID-19 

zoals neusverkoudheid, hoesten en/ of koorts, dan blijft de leerling ook thuis  

 Als iedereen binnen het huishouden 24 uur klachtenvrij is, mag de collega 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 

 Bij twijfel blijf je thuis 

 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 

 De arts beoordeelt op basis van de RIVM LCI richtlijn COVID-19 of je wordt doorverwezen 

naar een testlocatie van de GGD 

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

eventueel vanuit huis kunt doen) 

 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 
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Leerlingenvervoer 

De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs 

op de reguliere wijze.  
 

Protocol leerlingenvervoer  

 De gezondheidscheck vormt de basis voor de beslissing om een leerling te vervoeren. Dit 

betekent dat leerlingen met klachten (neusverkouden en/of hoesten en/of koorts) of 

leerlingen die gezinscontacten met deze klachten hebben, niet vervoerd kunnen worden 

 Daar waar in een voertuig tussen chauffeur en VSO-leerlingen de min. 1,5 meter in acht is 

te nemen, zijn geen extra maatregelen nodig 

 Daar waar het niet mogelijk is om de min. 1,5 meter in acht is te nemen tussen VSO-

leerling en chauffeur, gebruikt de chauffeur een chirurgisch mondkapje die hij/zij van de 

werkgever ontvangt 

 Voor overige aanwijzingen wordt verwezen naar het protocol Veilig leerlingenvervoer en 

veilig vervoer ten behoeve van de kinderopvang van het KNV (hoofdstuk 2.B): 

https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2020/04/Sectorprotocol-leerlingen-en-

kinderopvangvervoer-v2404020.pdf 

 

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  

 SO-leerlingen die door hun ouders worden gebracht, worden afgezet bij de SO Kiss & Ride  

 Bij het houten fietsenhok grenzend aan de SO taxistandplaatsen is een Kiss & Ride. Hier 

blijft de ouder/verzorger in de auto. De leerling stapt zelfstandig in en uit de auto, waar 

hij/zij wordt opgevangen door een medewerker van school 

 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 

 De leerlingen van De Zonnebloem en/of leerlingen woonachtig op één van de gebouwen van 

SEIN worden ‘s morgens buiten overgedragen aan de verkeersregelaar of een lid van het 

klassenteam 

 De leerlingen van De Zonnebloem worden ‘s middags buiten door een lid van het 

klassenteam overgedragen bij de ingang van het VSO 

 De leerlingen blijven in de taxi/auto zitten, totdat zij een seintje krijgen van de 

verkeersregelaar of een lid van het klassenteam 

 De taxichauffeurs die zowel SO- als VSO-leerlingen vervoeren, verzoeken wij om eerst de 

SO-leerlingen te brengen/op te halen bij de gebruikelijke taxistandplaatsen. Vervolgens 

rijden zij door naar de taxistandplaatsen grenzend aan het VSO-plein, om daar de 

leerlingen van het VSO in/uit te laten stappen 

 Vanaf 8.30 uur worden de leerlingen opgehaald op de verschillende plekken bij de 

taxistandplaatsen, om 8.45 uur begint de lestijd 

 Er is voldoende afstand tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s)/taxichauffeurs 

 De taxichauffeurs blijven bij hun taxi staan  

https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2020/04/Sectorprotocol-leerlingen-en-kinderopvangvervoer-v2404020.pdf
https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2020/04/Sectorprotocol-leerlingen-en-kinderopvangvervoer-v2404020.pdf


 Ouders, personeel SEIN en chauffeurs zijn in principe niet aanwezig in het schoolgebouw en 

op het plein  

Aankomst en vertrek leerling – afdeling VSO 

Binnenkomst en looproutes door de school  

o Dagelijks staat er vanaf 08.30 uur een taxi-verkeersregelaar bij de taxistandplaatsen aan 

het VSO-plein. De taxiverkeersregelaar is herkenbaar aan het gele hesje. Hij/zij regelt de 

stroom leerlingen tussen de taxi's en de groepen 

o De leerlingen van De Zonnebloem en/of leerlingen woonachtig op één van de gebouwen van 

SEIN worden ‘s morgens buiten overgedragen aan de verkeersregelaar of een lid van het 

klassenteam 

o De leerlingen van De Zonnebloem worden ‘s middags buiten door een lid van het 

klassenteam overgedragen bij de ingang van het VSO 

o De taxichauffeurs die VSO-leerlingen vervoeren, parkeren aaneensluitend op de 

parkeerplaatsen grenzend aan het VSO-plein 

o De taxichauffeurs rijden via de gebruikelijke route, dus via de leveranciersingang, het 

terrein op. Waar zij normaliter linksaf buigen naar de taxistandplaatsen, rijden zij nu 

rechtdoor en parkeren zij op de aangegeven taxistandplaatsen aan het VSO-plein 

o De taxichauffeurs die zowel SO- als VSO-leerlingen vervoeren, verzoeken wij om eerst de 

SO-leerlingen te brengen/op te halen bij de gebruikelijke taxistandplaatsen. Vervolgens 

rijden zij door naar de taxistandplaatsen grenzend aan het VSO-plein, om daar de 

leerlingen van het VSO in/uit te laten stappen  

o De VSO-leerlingen blijven in de taxi/auto, totdat zij een seintje krijgen van de 

verkeersregelaar of een lid van het klassenteam dat zij mogen uitstappen. De VSO-

leerlingen lopen naar de plek waar zij worden opgewacht door een VSO-collega 

o Na het verlaten van de taxi wordt de leerling door een collega van De Waterlelie verder 

doorverwezen naar de aangewezen looproute naar zijn/haar klas 

o Vanaf 8.30 uur worden de leerlingen opgehaald op de verschillende plekken op het VSO-

plein, om 8.45 uur begint de lestijd 

o Er is voldoende afstand tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s)/taxichauffeurs 

o De taxichauffeurs blijven bij hun taxi staan  

o Ouders die hun zoon/dochter zelf vervoeren naar De Waterlelie verzoeken wij om via de 

leveranciersingang het terrein van SEIN op te rijden (de ingang na het witte bruggetje). Zij 

rijden dan door tot aan de Kiss & Ride bij de hangplek (het houten huisje) op het VSO-plein, 

om daar hun zoon/dochter af te zetten 

o Het is de bedoeling dat de ouders na het uitstappen van hun zoon/dochter direct 

doorrijden. Vervolgens verlaten de ouders het terrein via de route langs de beveiliging 

o Ouders en chauffeurs zijn in principe niet aanwezig in het schoolgebouw en op het plein 

o 's Middags wordt de taxichauffeur verzocht om naast zijn/haar taxi te gaan staan, zodat er 

(oog-)contact is met de verkeersregelaar. De verkeersregelaar zal aan de taxichauffeur 

vragen welke leerlingen hij/zij vervoert en deze leerlingen een teken geven dat zij naar hun 

taxi mogen lopen. De leerlingen lopen vervolgens zelfstandig naar de taxi 

o Het is de taxichauffeurs momenteel niet toegestaan om het schoolgebouw te betreden voor 

het gebruik van het koffiezetapparaat. 



o Toiletgebruik door taxichauffeur is alleen mogelijk indien dit echt noodzakelijk is.  

Entree via de VSO-kantine en na contact met één van de collega’s met een geel hesje, 

alwaar de RIVM-hygiënerichtlijnen verplicht moeten worden opgevolgd 

 


