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Aanleiding: 

Op 18 augustus 2021 zijn er nieuwe protocollen opgesteld voor zowel het SO als het VSO door de 

PO-Raad in afstemming met Sectorraad GO, Sectorraad Praktijkonderwijs, VO-raad, VNG, LBVSO, 

Vivis en Siméa, en gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal 

getoetst door het RIVM.  

 

In deze Kwaliteitskaart geven wij de belangrijkste richtlijnen weer, zodat voor u helder is hoe we dit 

nieuwe schooljaar gaan starten op De Waterlelie. 

 

Voor verkorte versie verwijzen wij naar de Infographic-VSO, die wij als bijlage bij deze 

Kwaliteitskaart meesturen.  

Overige belangrijke bijlagen die wij meesturen zijn: 

- Beslisboom 0 jaar t/m groep 8 (English version: Decision tree 0 year- group 8) 

- Beslisboom 12 jaar plus- uit of thuis (English version: Decision tree 12 plus) 

 

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. 

 

Richtlijnen 



Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19. Al het (onderwijs) personeel, alle leerlingen en andere 

aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. 

 

De Waterlelie hanteert de RIVM-richtlijnen: 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 

 

Vanaf 1 december 2020 is het in het voortgezet speciaal onderwijs verplicht voor leerlingen en 

personeel om niet-medische mondneusmaskers te dragen voor aanwezigen binnen het 

schoolgebouw.  
Dit betekent dat alle VSO-leerlingen op de gangen een mondkapje dragen. Alle personeelsleden 

dragen op de gangen een mondkapje en een geel hesje, om daarmee de 1,5 meter afstandsregel te 

visualiseren. 

 

Dit geldt niet: 
• Voor (klassikale) lessituaties wanneer onderwijspersoneel en leerlingen een vaste zit- of 

staanplaats hebben.  

• Voor personeelsleden als zij door de klas lopen; wel moeten zij steeds 1,5 meter afstand houden 

ten opzichte van anderen. 

 

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

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

mondneusmasker. 
 

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. 
 

Ziekteverschijnselen, testen en quarantaine 

Onderwijspersoneel en leerlingen die (nog) niet (volledig) gevaccineerd zijn, worden dringend 

geadviseerd om zich 2x per week preventief te testen m.b.v. de door de overheid verstrekte 

zelftesten. 

 

Iedereen met klachten die passen bij Corona wordt geadviseerd om zich middels een PCR-test te 

laten testen door de GGD. 

 

Voorrang bij GGD-teststraat voor onderwijspersoneel 
Onderwijspersoneel krijgt - na toestemming van de leidinggevende - toegang tot de 

voorrangsprocedure COVID-19 bij de GGD. De voorrangsprocedure is uitsluitend bedoeld voor het 

opvangen van uitval van onderwijstijd waarmee de continuïteit van het primair proces in gevaar 

komt. 

 

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


Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat het 

personeelslid naar huis.  

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat de 

leerling naar huis.  

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

verzorger die de leerling ophaalt, wacht buiten school en houdt afstand van anderen. 

 

Voor leerlingen die vanwege de RIVM-richtlijnen (of lokale maatregelen), geen fysiek onderwijs 

mogen/kunnen volgen, verzorgt het klassenteam een alternatief onderwijsprogramma waar de 

leerling thuis aan kan werken. 
 

Wanneer de school onverhoopt tijdelijk moet sluiten vanwege quarantaine of organisatorische 

redenen, dan wordt overgeschakeld naar onderwijs op afstand.  
 

Voor leerlingen die onderwijs op afstand aangeboden krijgen, geldt dat zij verplicht zijn dit te 

volgen. 

 

Quarantaine  

In de volgende situaties blijft eenieder thuis:  

• Bij klachten die passen bij corona.  

• Als je positief getest bent op corona;  

• Als een huisgenoot naast milde coronaklachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van 

benauwdheid heeft;  

 

Immuun en niet-immuun 

Je bent immuun als je: 

- In de afgelopen 6 maanden Corona hebt gehad;  

- Langer dan 14 dagen geleden volledig gevaccineerd bent tegen Corona; 

- Corona hebt gehad en daarná minimaal 14 dagen geleden een vaccinatie hebt gehad 

 

. Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, moeten alleen de niet-

immune huisgenoten thuisblijven. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven niet in quarantaine.  

. Het testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en immune huisgenoten gelden. Als je nauw 

contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter). 

• Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied.  

 

Bron- en contactonderzoek (BCO) 

 

• Na een melding van een positief geteste persoon voert de GGD een bron- en contactonderzoek 

rondom deze persoon uit. Contacten worden geïnformeerd over hun besmettingsrisico en welke 

maatregelen zij moeten nemen met betrekking tot thuisquarantaine. 

• Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school, 

leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Medewerking aan het bron- en contactonderzoek is 

van groot belang. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt, namelijk huisgenoten 

(categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of overige contacten (categorie 3). 
• De GGD bepaalt of en hoe lang de quarantaine nodig is. 

 

Het BCO en testbeleid voor scholen verschilt van het nieuwe landelijke BCO-beleid, mede omdat 

leerlingen geen 1,5 m afstand hoeven te houden. Het verschil zit in de regels rondom quarantaine 

en testen.  



Deze luiden als volgt:  

•  Alle niet-immune huisgenoten (categorie 1) en niet-immune nauwe contacten (categorie 2) gaan 

tien dagen in thuisquarantaine, ongeacht de leeftijd.  

•  Op school zijn klasgenoten en leraren die tijdens de besmettelijke periode (vanaf twee dagen 

voor de eerste ziektedag) nauw contact hebben gehad met de persoon die positief is getest 

categorie 2 contacten. 

•  Niet-immune leerlingen en onderwijspersoneel die als nauw contact (categorie 2) worden gezien, 

kunnen zich vanaf dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in de GGD-

teststraat. Bij een negatieve test, kan de quarantaine worden opgeheven. Kiest diegene ervoor om 

op dag 5 na het laatste contact geen test af te laten nemen, dan blijft de persoon gedurende de rest 

van de quarantaineperiode (tien dagen na het laatste contact met de besmettelijke persoon) thuis. •  

Ook in quarantaine wordt dringend geadviseerd om bij het ontstaan van klachten te laten testen, 

ook als een eerdere test negatief was.  

•  Immune categorie 1 en categorie 2 contacten hoeven niet in quarantaine. Wel is voor hen het 

advies dat zij zich laten testen bij het ontstaan van klachten.  

•  Voor overige contacten (categorie 3) geldt ook dat zij niet in quarantaine hoeven.  

•  De niet-immune leerlingen (categorie 3) kunnen op school een zelftest doen of in de GGD-

teststraat een test doen op of na dag 5 na het laatste contact met de besmette persoon. Ook voor 

hen is het advies dat zij zich laten testen in de GGD-teststraat bij het ontstaan van klachten.  

•  Immune categorie 3 contacten hoeven niet te testen, ook niet op of na dag 5. Ook voor hen is het 

advies dat zij zich laten testen in de GGD-teststraat bij het ontstaan van klachten. 
 

 Immune leerlingen en medewerkers hoeven niet meer mee te doen met het preventief zelftesten. 

Het risicogericht testen komt per 23 augustus 2021 te vervallen. 

 

Vaklessen 

 Voor praktijkgerichte lessen in het VSO geldt dat het in sommige situaties niet goed mogelijk of 

juist onveilig is om 1,5 afstand tussen onderwijspersoneel en leerlingen te bewaren.  

In die specifieke situaties mag van de 1,5 meter afstandsregel worden afgeweken. Personeel en 

leerlingen kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
 

De gymlessen mogen weer binnen plaatsvinden. Er wordt omgekleed in de kleedkamers, maar er 

wordt nog niet gedoucht na de gymles. Alle leerlingen en personeelsleden wassen hun handen voor 

en na de gymles. 

Vanaf dit schooljaar mag er op school geen spuitdeodorant meer worden gebruikt. Het verzoek is 

om de leerlingen een roldeodorant mee te geven naar school. Ook het aanbrengen van een 

spuit/vernevel parfum is niet toegestaan in verband met leerlingen met ernstige allergieën. 

 

Ouders, verzorgers en overige externen in de school 

 

Ouders/verzorgers en externen zijn alleen op afspraak in de school. Vooralsnog organiseert De 

Waterlelie nog geen bijeenkomsten voor groepen op school.  
 

Bij een bezoek op afspraak door een externe is de gezondheidscheck (zie bijlage: 

Gezondheidscheck versie jul21) verplicht en gelden de afstand- en hygiënemaatregelen. Voor alle 

bezoekers in de school geldt daarbij de verplichting om een mondneus masker te dragen tijdens het 

verplaatsen in de school.  

 

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:  

 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 

 

 

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

