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Inleiding  
 
Dit protocol is een bedrijfsspecifieke uitwerking van het landelijk protocol wat voor de basisscholen is 
opgesteld (https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf ). 
 
Tussenschoolse opvang mag weer worden aangeboden onder de regels van het landelijke protocol. Het 
landelijke protocol voor scholen geeft aan dat het de voorkeur heeft om leerlingen tussen de middag op 
school te houden om te eten middels tussenschoolse opvang om zo het aantal haal en breng bewegingen 
te beperken. Ouders/verzorgers kunnen niet gedwongen worden dit verplicht af te nemen op scholen die 
voor de sluiting van 13 maart geen ‘verplichte ’tussenschoolse opvang kenden. Stichting SOOS probeert zo 
goed als mogelijk met de middelen en mensen die ze ter beschikking heeft dit op te vangen. 
 
(Vaste) vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden in en rond de school uitvoeren en hiervoor 
bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding ontvangen, mogen weer aanwezig zijn op school. Op hen zijn 
dezelfde regels van toepassing als op het personeel. De coördinator/medewerker van SOOS stemt dit met 
de vrijwilligers af. Stagiaires hebben wij niet meer in de periode tot aan de zomervakantie.  
 
 
Nijmegen, 8 juni 2020 
 
 
  

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


 

 
 
 
 
I Algemeen 
   
1. Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s 

• Stichting SOOS hanteert de RIVM-richtlijn: lci.rivm.nl/richtlijnen/ covid-19. Specifiek zijn de volgende 
maatregelen van kracht: 

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden; 

• Tussen medewerkers/vrijwilligers en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden; 

• Tussen medewerkers/vrijwiligers onderling en medewerkers van school moet 1,5 meter afstand 
bewaard worden; 

• Tussen medewerkers onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de 
werkzaamheden noodzakelijk is. 

 
2. Protocol school 

• De coördinator neemt kennis van het protocol van school en zorgt ervoor dat deze kennis gedeeld 
wordt met de vrijwilligers. 

 
3. Fysiek contact 

• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar; 

• Medewerkers/vrijwilligers wassen goed zijn/haar handen bij binnenkomst; 

• Er worden geen handen geschud; 

• Hoesten/niezen in de elleboog; 

• Niet aan je gezicht zitten; 
     
4. Hygiënemaatregelen 

• Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk 
worden nageleefd: rivm.nl/ hygienerichtlijnen/basisscholen. De coördinator van SOOS stelt zich op de 
hoogte van deze voorschriften en deelt deze met de vrijwilligers; 

• Medewerkers/vrijwilligers dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien een individueel 
persoon toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden 
met de coördinator en school. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig. 

      
5. Hygiëneregeling spelmateriaal 

• De spelmaterialen dienen bij gebruik door meerdere leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te 
worden met water en zeep.  
 

6. Schoonmaak  

• De kinderen onder toezicht handen te laten wassen; 

• De kinderen houden de eigen tafels schoon; 

• Geen gebruik maken van desinfecterende middelen in nabijheid van de kinderen ivm gezondheidsrisico 

• Oppervlakken reinigen met water en zeep; 

• Desinfectie van oppervlakken heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte van reinigen met water en 
zeep. Daarnaast geeft het aanwezig zijn van deze middelen een gezondheidsrisico in klaslokalen. Het 
RIVM adviseert geen oppervlaktedesinfectie op scholen toe te passen. 

 
 
  



 

 
 
II Gezondheid 
      
1. Thuisblijf regels – gezondheid medewerkers en vrijwilligers 
Stichting SOOS past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe: 
Personen met de volgende (luchtweg)klachten blijven thuis: 

• Neusverkoudheid 
• Hoesten. 
• Moeilijk ademen/benauwdheid. 
• Tijdelijk minder ruiken en proeven. 
• Een persoon met koorts boven 38 °C blijft thuis. 
• Wanneer een persoon positief getest is op corona, moet hij/ zij ten minste 7 dagen thuisblijven 

en uitzieken. De persoon mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen 
klachten meer heeft. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/ leefregels. 

• Als iemand in het huishouden van de persoon koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft de persoon ook thuis. 

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de persoon weer naar school. 

• Als iemand in het huishouden van de persoon getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, 
moet de persoon wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie 
voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 

• Medewerkers met klachten nemen contact op met de bedrijfsarts. 
• Vrijwilligers met klachten melden zich bij de coördinator, en melden zich zelf bij de GGD. 
 
2. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
• Medewerkers met coronagerelateerde klachten worden getest 
• Conform het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten. De regie van het testbeleid ligt bij de 

GGD: ggdghor.nl/thema/ testen-covid-19/. 
• Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden je eventueel 

vanuit huis kunt doen). 
• Vrijwilligers die in een risicogroep vallen, hoeven niet te komen 
• Met vrijwilligers die in een risicogroep vallen en graag willen komen werken wordt een persoonlijk 

gesprek gevoerd. Indien de richtlijnen van dit protocol in acht worden genomen mag de vrijwilliger 
komen werken. 

• Medewerkers die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze 
medewerker in overleg met de bedrijfs-/arbo-arts of behandelend arts en werkgever). 

• Medewerkers met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op 
school (keuze medewerker in overleg met de werkgever en behandelend arts). 

• Een persoon dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in 
gesprek met zijn werkgever/coördinator. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen 
kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden.  

• Indien een individueel persoon toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan 
daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig 

• Medische informatie van de persoon wordt niet gedeeld met de werkgever of collega’s. 
• De bedrijfs-/arbo-arts kan hierbij betrokken worden. 
• Als een persoon elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. De 

persoon mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, dan 
blijft de persoon thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. 

  
III Capaciteit 
• Bij afwezigheid van vrijwilligers zoeken we naar de meest praktische oplossing en worden ze (indien 

mogelijk)  vervangen. 


