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De anderhalvemetermaatschappij         corona-protocol De Bonte Mol 

De situatie per 8 juni 2020 

Met deze informatie wil het team van De Bonte Mol u zo goed mogelijk informeren. Op 8 juni gaat 

De Bonte Mol weer volledig open. Dat wil niet zeggen dat de manier waarop wij ons onderwijs 

vormgeven ook weer hetzelfde is als voor de corona-tijd. We houden ons aan de adviezen van het 

RIVM en van Blosse.  

We proberen zo zorgvuldig mogelijk te zijn, maar het zou best zo kunnen zijn dat er in de loop van de 

tijd nog iets aangepast gaat worden. Daarbij rekenen we op uw begrip. Het is een zeer bijzondere 

situatie die we met elkaar nog nooit hebben meegemaakt.  

Het is veel informatie. Het is belangrijk dat u het goed leest. Dit voorkomt misverstanden en zorgt 

ervoor dat er een zo veilig mogelijke situatie ontstaat voor kinderen, ouders en medewerkers van De 

Bonte Mol. 

Alvast even voor alle duidelijkheid. Kinderen hoeven niet op 1.50 meter van elkaar te blijven. Tussen 

medewerkers en kinderen moet zoveel als mogelijk 1.50 afstand blijven. De 1.50 afstand geldt in ons 

gebouw wel onverkort voor alle volwassenen onderling. Hiermee volgen we de informatie van het 

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

ziekteverschijnselen per groep. 

 

Op maandag 8 juni mei opent De Bonte Mol dus haar deuren weer voor onderwijs, onder strikte 

voorwaarden. De buitenschoolse opvang volgt hetzelfde regime als de school.  

De schooltijden zijn vanaf 8 juni tot de zomervakantie als volgt: 

Maandag:         08.30-12.00 uur en 13.00-15.15 uur 
Dinsdag:          08.30-12.00 uur en 13.00-15.15 uur 
Woensdag:       08.30-12.30 uur 
Donderdag:      08.30-12.00 uur en 13.00-15.15 uur 
Vrijdag:             08.30-12.30 uur 
Na lestijd gaan alle kinderen direct naar huis of naar de bso. 
 
Lunch op school 
We worden opgeroepen om het aantal haal- en brengbewegingen van ouders zoveel mogelijk te 
voorkomen. De overheid wil dat wij zoveel mogelijk een continurooster hanteren: dan blijven alle 
kinderen tussen de middag over. Dat organiseren we met ons team. 
Hierdoor zijn er tot de zomervakantie alleen vaste medewerkers van school in ons gebouw.  
Omdat we volgend schooljaar overgaan naar het 5-gelijke-dagen-model, wordt de tso-regeling door 
de corona maatregelen abrupt afgebroken. We zien deze ouders opeens niet meer in ons gebouw. 
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Namens alle ouders, alle collega’s van De Bonte Mol en natuurlijk de kinderen willen we deze ouders 
heel hartelijk bedanken voor hun inzet dit jaar én in al die jaren daarvoor. Met behulp van deze tso-
ouders konden de kinderen uit Schermerhorn en omgeving lunchen op school.  
 
Eten en drinken van de kinderen: 
Alle ouders/verzorgers zorgen ervoor dat hun kind(eren) brood en drinken meeneemt naar school 
voor de ochtendpauze en de middagpauze. De kinderen nemen dit mee in een duidelijk herkenbare 
tas die ze bij hun eigen jas ophangen. Dit eten en drinken mag niet worden meegenomen in het 
lokaal en mag ook niet in de koelkast gelegd worden. Dit om besmetting te voorkomen. Vleeswaren 
op brood is dus in deze fase niet verstandig. 
Wilt u a.u.b. eten en drinken met uw kind meegeven dat ‘gemakkelijk zelf kan worden genuttigd’ 
(dus makkelijk te openen bekers, schoongemaakt fruit). In deze periode wordt er niet op school 
getrakteerd en wordt er geen eten met elkaar gedeeld. 
Halen en brengen van kinderen 

De kinderen op 2 plaatsen opgehaald worden. De kinderen aan de westzijde van Schermerhorn 

worden zoveel als mogelijk bij het Zuidje opgehaald. De kinderen aan de oostzijde kunnen zoveel 

mogelijk bij de gymzaal opgehaald worden. 

De kleuters gaan naar buiten door de door van de gymzaal. Spreek goed met uw kleuter af dat u 

eventueel bij het Zuidje op uw kind wacht. 

Op deze manier spreiden we de ouders zoveel als mogelijk. Van u verwachten we dat u buiten de 

poort voldoende afstand van elkaar houdt. 

Hoe komen de kinderen in ons gebouw: 

- De kinderen van groep 1-2 komen binnen via de ingang van de gymzaal. U kunt wellicht nog even  

  zwaaien bij de poort, maar let dan goed op elkaar zodat u de juiste afstand tot elkaar in acht neemt.  

- De kinderen van groep 3-4 komen binnen via de ingang achter de school met de deur in hun  

  lokaal.  

- De kinderen van groep 5-6 komen binnen via hun ‘eigen’ ingang.  

- De kinderen van groep 7-8 komen binnen via onze hoofdingang. 

- De ouders van de peuters komen via hun eigen peuteringang naar binnen. Zij mogen het  

  schoolgebouw verder niet in. 

Eindmusical groep 8 

Gelukkig is het toegestaan om de eindmusical uit te voeren. De kinderen van groep 8 spelen dit voor 

de kinderen van de school en ook voor hun ouders. Hoe dit er precies uit gaat zien hangt af van de 

richtlijnen die wij binnenkort ontvangen. 

Bij elke voorstelling houden we ons in ieder geval aan de regels die de overheid ons oplegt. Binnen 
de mogelijkheden gaan we er met elkaar voor zorgen dat het toch een mooi afscheid gaat worden. 
Het gaat anders dan andere jaren en één ding is zeker; deze eindmusical de kinderen nooit meer 
vergeten! 
Zodra we precies weten hoe we de eindmusical gaan organiseren zullen we u nader informeren. 
 
Kinderen met chronische klachten 
De richtlijnen van het RIVM over kinderen met chronische klachten onlangs gewijzigd. Op basis van 
deze richtlijnen hebben we eerder aangegeven dat kinderen met een verklaring van de huisarts naar 
opvang en onderwijs mogen komen. Nu blijkt dat niet alle huisartsen een verklaring afgeven. We 
hebben hierover advies gevraagd aan de GGD. Die geeft aan dat er veel vragen van ouders en 
organisaties over deze richtlijn en dat er nog veel onduidelijkheid over is. De richtlijnen worden zeer 
binnenkort concreter gemaakt. 
We houden ons aan de gestelde richtlijnen vanuit het RIVM: 
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Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening 
(zoals hooikoorts of astma) mag het kind naar opvang en onderwijs. Bij verandering van het 
klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon blijft 
het kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. 
Ouders dienen dit af te stemmen met school. 
 
Oudergesprekken 
Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s). Oudergesprekken 
vinden vooralsnog digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet aanwezig in de school. De richtlijnen 
staan het wel toe dat er oudergesprekken eventueel na schooltijd op het schoolplein of elders buiten 
plaatsvinden. 
 
Trakteren 
Het is toegestaan om voorverpakte traktaties uit te delen. 
 
Zieke of afwezige leerkracht 
Indien een leerkracht niet kan werken proberen we natuurlijk vervanging te vinden. De praktijk laat 
zien dat er bijna geen vervangers beschikbaar zijn. De groep van de leerkracht die afwezig is wordt 
niet verdeeld over de andere groepen. Kinderen kunnen dan dus niet naar school. Bij langere 
afwezigheid gaan we de mogelijkheid van thuisonderwijs nader bekijken.  
Naar verwachting zullen we tenminste geheel 2020-2021 werken met de huidige richtlijnen. We 
hopen dat we in de komende tijd heel weinig zieke collega’s krijgen, want dan ontstaat er direct een 
probleem.  
 
Noodopvang 
Met ingang van 8 juni wordt door scholen geen noodopvang meer aangeboden. Dus ook niet als een 
groep door ziekte van een leerkracht niet naar school kan. 
 
CITO-toetsen 
We hebben besloten om ergens in juni de geplande cito-toetsen ‘gewoon’ af te nemen. Het blijft 
immers belangrijk om de leerontwikkeling van onze kinderen te blijven volgen, ook in deze tijd. De 
uitslagen gaan we niet gebruiken om kinderen ‘af te rekenen’, maar om een goede beginsituatie vast 
te stellen voor het komende schooljaar.  
Het is nooit de bedoeling (maar zeker in deze tijd niet) om druk te leggen op uw kind rond het maken 
van een toets. Ga er thuis zo luchtig mogelijk mee om. Uw kind is meer dan de uitslag van een toets. 
Wij kennen uw kind al een veel langer en díe informatie is veel belangrijker dan wat dan ook.  
 
Inrichting schoolgebouw: 

We gaan ervoor zorgen dat alle ruimtes veilig ingericht zijn. Dit betekent dus dat we afzetlinten, 

stickers en posters gebruiken en dat er allerlei hygiënische middelen beschikbaar zijn. 

Hygiëne: 

We hebben een contract met een schoonmaakbedrijf. Samen met het bedrijf zullen we ervoor 

zorgen dat ons gebouw zo schoon mogelijk blijft.  

Daarnaast zullen we goed letten op de persoonlijke hygiëne van alle personen in ons gebouw. In elke 

ruimte is handreinigingsgel beschikbaar. Elke dag worden tafeltjes, toiletten en deurklinken goed 

schoongemaakt. De deuren van de lokalen in het gebouw zelf zullen de hele dag open blijven om 

aanraking te voorkomen. Natuurlijk zullen we alle kinderen regelmatig op de hygiënemaatregelen 

wijzen. 

Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden bij gebruik door meerdere 

leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. Ook materialen die met 
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regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden met regelmaat schoon gemaakt met 

water en zeep.  

Overige afspraken: 

De school is tijdens lestijd VERBODEN voor ouders en andere volwassenen die niet bij Blosse werken 

of bij ons gedetacheerd zijn. Zorgverlening in de school door bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp kan 

weer worden opgestart. Als school de afweging maakt dat het van belang is dat extra ondersteuning 

van een kind noodzakelijk is, dan wordt dit na 8 juni weer opgestart. Wel onder strikte voorwaarden. 

Bewegingsonderwijs: 

De uren voor bewegingsonderwijs worden uitgevoerd op dezelfde dagen dan nu gepland. Kinderen 

hoeven geen afstand van elkaar te bewaren. Wel is afgesproken dat deze lessen BUITEN 

plaatsvinden. 

Waar wachten ouders op hun kinderen? 

Ouders mogen ook NIET OP HET SCHOOLPLEIN komen. Omdat het belangrijk is dat ouders tenminste 

1.50 afstand van elkaar houden vragen wij u om u goed te verspreiden.  

De kleuters komen op maandag, dinsdag en donderdag om 15.10 naar buiten en worden bij de deur 

van de gymzaal + bij de poort aan het Zuidje overgedragen aan de ouders. 4. De kinderen van de 

groepen 3 t/m 8 gaan om 15.15 uur naar buiten. 

De kleuters komen op woensdag en vrijdag om 12.25 naar buiten en worden bij de deur van de 

gymzaal overgedragen aan de oudersuur naar de poort bij de gymzaal. De kinderen van de groepen 

3 t/m 8 gaan om 12.30 uur naar buiten. 

MDO-gesprekken 

Deze mogen alleen buiten schooltijd met maximaal drie personen en in achtneming van de 

hygiënemaatregelen en de anderhalve meter afstand. 

Rondleidingen  

Deze mogen alleen buiten schooltijd met maximaal drie personen en in achtneming van de 

hygiënemaatregelen en de anderhalve meter afstand. 

Het gaat op elke school anders 

Elk schoolgebouw is anders. Hoeveel kinderen zitten op school, hoeveel toiletten zijn er, hoeveel 

ingangen, hoeveel leerkrachten zijn dagelijks beschikbaar? We hebben met de directeuren gemerkt 

dat elke situatie compleet anders is, Dat betekent dus maatwerk op schoolniveau. 

We doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te regelen. Schroom niet om vragen te stellen. 

Doe dit bij voorkeur via de e-mail.  

 

De Bonte Mol, 

Samen leven, samen leren, samen door deze lastige tijd 

 

 

 


