
 

Protocol Basisonderwijs,  
versie 23 juni 2021  

Algemeen protocol bij openstelling scholen  

Het protocol is een handreiking voor de sector en is gebaseerd op het servicedocument, veelgestelde vragen van OCW en de 

kamerbrieven over dit onderwerp. In het servicedocument zijn de adviezen vanuit het Generiek Kader van de RIVM opgenomen. 

NB: Er wordt momenteel gewerkt aan een update van het servicedocument van 12 mei j.l.. Scholen hebben de ruimte om 

maatwerk te bieden binnen de kaders van het servicedocument. Bij vragen over adviezen uit het Generiek Kader die niet in het 

servicedocument zijn overgenomen, kunnen scholen afstemmen met de GGD. Samen met de GGD maken zij dan afwegingen die 

passen bij de school.   

In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden 

kan worden en in sommige gevallen moet worden. Besturen, scholen en werknemers zijn daarbij niet gehouden aan het 

onmogelijke.   

  

Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor 

overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.   

  

In het algemeen gelden de volgende regels:  

• De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen.  

• Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.  

• De school is open, tenzij…  

o Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding 

toe geeft, of   

o De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek 

zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.  

• Indien de school gesloten is wegens organisatorische redenen, biedt de school wel noodopvang aan kinderen met 

ouders in cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare posities, en worden deze kinderen naschools opgevangen door 

de BSO.   

• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie over naar onderwijs 

op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen aan om het onderwijs zo goed mogelijk te continueren.  

• Een school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt.  

  

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het extra van belang dat die 

worden nageleefd. Het gaat daarbij om:  

• Een goede melding en monitoring van besmettingen;  

• Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer personeel, ouders/verzorgers en andere volwassenen de 

school binnentreden;  

• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.   

  

 

 

Wijzigingen per 23 juni 2021  

Dit protocol is integraal aangepast aan de versoepelingen die per 26 juni ingaan. Er zijn geen nieuwe maatregelen in 

opgenomen, wat niet langer geldt is geschrapt.  

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/meldpunt-inspectie
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/meldpunt-inspectie
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck


• Hygiënemaatregelen: verplichting persoonlijke beschermingsmiddelen opgeheven  

(tenzij 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd)  

• Aanwezigheid op school en lesaanbod: geen beperkingen meer voor muziekonderwijs en contacten tussen leerlingen.  

Cohorteringsverplichting opgeheven. 

• Aanwezigheid personeel: beperking tot alleen lesgevende activiteiten opgeheven.  

• Externen in de school: beperkingen opgeheven, mits afstandsregels gehandhaafd worden.  

• Afstandsregels in en om de school: afstandsregels handhaven.  

   1 Schoolplein: verplichting breng- en haal zones opgeheven, blijft overweging.)  

•    2 Looproutes: verplichting opgeheven, looproutes blijven overweging.)  

   3 Brengen en halen: adviezen en verplichtingen opgeheven.) 

• Ventilatie: Zie veelgestelde vragen over ventilatie op lesopafstand.nl. Protocol op dit punt vereenvoudigd.   

• Bron- en contactonderzoek en thuisquarantaine: voor wijzigingen zie richtlijn BCO Rijksoverheid.  

Protocol op dit punt vereenvoudigd.   

• Quarantaine na verblijf buitenland: zie website Rijksoverheid voor meer informatie. Protocol op dit punt 

vereenvoudigd.   

• Bij besmetting op school: zie handreiking bij besmetting op lesopafstand.nl.  Protocol op dit punt vereenvoudigd.   

(Voorheen V Capaciteit: hoofdstuk vervallen.)  

 

 

Wat betekent dit voor de laatste twee schoolweken van dit schooljaar op Esmoreit? 

• We gaan voor de laatste twee schoolweken niet terug naar de ‘oude’ schooltijden. We blijven tot de zomervakantie 

met twee schooltijden werken. Iedereen is hier nu aan gewend en we willen dat niet voor zo’n korte periode weer 

veranderen. 

• Ouders mogen onder schooltijd de school weer in, mits zij de 1,5 m afstand in acht nemen. 

Het liefst ook alleen als het echt nodig is. We blijven nog wat voorzichtig. 

• Kinderen van unit 4 en de volwassenen geen mondkapjes meer hoeven te dragen. 

Maar indien zij dit zelf wel willen, is dat uiteraard toegestaan. 

 

 

Het volledige protocol kunt u lezen via deze link:  

 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/#protocol-basisonderwijs-versie-23-juni 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/#protocol-basisonderwijs-versie-23-juni

