
Bijlage 4 Veiligheidmaatregelen 

Wij volgen en verwijzen naar de adviezen die benoemd worden in het Protocol Opstart Basisonderwijs en de 
aanvullende adviezen vanuit Stichting Kindante. Een basisuitgangspunt is: ziek zijn is thuis blijven en indien kinderen 
gedurende de dag ziek worden is meteen ophalen door de ouder/verzorger. Een opsomming (zonder compleet te zijn) 
van een concrete uitvoering van de veiligheidsmaatregelen op Basisschool de Kingbeek. Vanuit de groepen ontvangen 
jullie waar nodig is nog een aanvulling.


Ons basisuitgangspunt is om te kunnen vertrouwen op de ouders en kinderen dat zij de verantwoordelijkheid nemen en 
genomen hebben om de richtlijnen van het Kabinet en het RIVM te volgen en daarmee de kans op besmettingsgevaar zo 
klein mogelijk te houden. Indien er gezinnen zijn die hier van afgeweken zijn of afwijken dan hebben zij de plicht om dit 
kenbaar te maken aan de directeur van de school. Omgekeerd mogen ouders en kinderen vertrouwen op het team en de 
kindpartners dat zij de richtlijnen van het Kabinet en het RIVM gevolgd hebben en volgen om daarmee de kans op 
besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden.

 

1,5 meter beleid:

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

• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.

• Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.


We hebben o.a. vloerstickers laten maken met afbeeldingen van dieren die bij onze ‘Kingbeek-omgeving’ passen. Deze 
stickers markeren de ruimte voor de leerkrachten om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. Ons 
uitgangspunt is dat de kinderen (automatisch) niet op de dieren gaan staan.


Vanuit hetzelfde ontwerp als de vloerstickers zijn posters gemaakt met de richtlijnen m.b.t. 1,5 meter afstand, in elleboog 
niesen en hoesten, handen wassen en tissues/papieren handdoekjes gebruiken en posters met het veilige 
handenwasritueel. Aanvullend zijn beachvlaggen gemaakt die de Kiss&Ride zones markeren. 


We vragen aan de ouders om de richtlijnen m.b.t. de maatregelen en rituelen heel goed met hun kinderen te oefenen en 
te bespreken. 


Er zijn voldoende zeep en handdoekjes op school aanwezig.


Wij bespreken en oefenen met de kinderen de uitvoering van de richtlijnen, maatregelen en handenwasritueel.


We gebruiken zoveel mogelijk alle beschikbare ruimte in de schoollocaties.


Per groep een eigen in- en uitgang.


Verschillende begin- en eindtijden.


Beperking groepsvorming volwassenen rondom school.


Volwassenen houden altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Daar waar het niet noodzakelijk is, niet met meerdere 
volwassenen in één ruimte.


Aparte ruimte indien externe zorg noodzakelijk, waarbij hun looproute zo beperkt mogelijk is. Niet meer dan 1 externe in 
school. 


Overleg en afstemming met de kindpartners.


Zodra school uit is zo snel mogelijk uit de directe schoolomgeving (ook het team).


Er is beschermingsmateriaal (bv. handschoenen) aanwezig indien meerdere personen bij een kind moeten ondersteunen 
bv. na een val.


Er zijn desinfecterende wegwerpdoekjes aanwezig om schoolmaterialen schoon te maken. 


Er wordt extra schoon gemaakt.


Kinderen zijn zo zelfstandig mogelijk in zelfverzorging (bij de ouders ligt de taak om thuis te oefenen: billen vegen, 
neuzen snuiten, veters strikken, trommeltjes en bekers zelf open maken en sluiten) 





