Protocol van de branche organisatie voor vakleerkrachten.
Voor basisonderwijs en speciaal onderwijs
• Handhaaf strikt de voorschriften voor hand- en toilethygiëne.
• Voor en na de les wassen leerlingen en leerkracht hun handen.
• Houd als leerkracht altijd 1,5 meter afstand tot andere volwassenen. Dit geldt ook
voor de gebruikelijke ondersteuners of assistenten in het speciaal (basis)onderwijs.
• Volg de kerndoelen en het eigen vakwerkplan/leerlijnen voor PO/SO.

Uitvoering van het bewegingsonderwijs
• De gymlessen mogen buiten en binnen worden gegeven. Richtinggevend daarbij zijn de
kerndoelen, leerlijnen, het vakwerkplan en de reguliere veiligheidsvoorschriften.
• De leerlingen hoeven geen 1,5 meter van elkaar in acht te nemen. Fysiek contact met
andere leerlingen is toegestaan.
• De leerkracht hoeft geen 1,5 meter afstand in acht te nemen tot de leerlingen. Fysiek contact
met de leerlingen is toegestaan.
• Kleedkamer en douches zijn beschikbaar voor gebruik.
Hygiënemaatregelen
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk
worden nageleefd: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen.
Denk hierbij aan:
• handenwassen met water en zeep: Voor de les bewegingsonderwijs, na de les
bewegingsonderwijs, na toiletgang1
• gebruik van papieren handdoekjes
• contact met materiaal en gezamenlijk gebruik daarvan door leerlingen en leerkracht is
toegestaan

1 Handdesinfectie voor kinderen is alleen effectief bij juist gebruik, dus onder toezicht. Wanneer het
op enige
manier mogelijk is de kinderen te laten handenwassen heeft dit sterke voorkeur en beleid zou
daarop moeten
zijn gericht. Er speelt een gezondheidsrisico door aanwezigheid van desinfecterende producten. Is
regelmatig
handen wassen niet mogelijk, dan zou handdesinfectie alleen onder toezicht en in de bovenbouw
moeten
plaatsvinden.
• leermiddelen, oppervlakten en speelmaterialen dienen bij gebruik door meerdere leerlingen
en/of leerkracht met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep.
Bij mogelijke ziektegevallen zie thuisblijfregels leerlingen en personeel protocol volledig openen
regulier basisonderwijs en speciaal onderwijs

Het hele protocol is hier te vinden!
https://www.kvlo.nl/hulp-en-advies/juridisch-onderwijs-cao/onderwijstype-of--thema/protocol-poschooljaar-2020-2021.html

