
RICHTLIJNEN KINDANTE

Kindante volgt het Protocol Opstart Basisonderwijs die zijn opgesteld door PO-Raad, de 
vakbonden en AVS en dat is afgestemd met andere belangenorganisaties, OCW en SZW. 

Op basis van de terugkoppeling uit overleg en de vragen die daarin aan het CvB zijn gesteld, zijn 
additionele richtlijnen geformuleerd indien die niet vermeld worden in bovengenoemde protocol. 

Deze Kindante brede richtlijnen zijn geformuleerd voor het onderwijs vanaf 11 mei tot in ieder 
geval 20 mei.

Uitgangspunt is om kinderen terug te laten komen op een zo veilig mogelijke manier. Veilig voor 
de kinderen, maar zeker ook voor de medewerker.


Algemeen

*De taalscholen vallen onder het reguliere basisonderwijs. Zij gaan gedeeltelijk open.

*Als schoolleiders de situatie op hun school niet verantwoord vinden, kunnen zij opschalen naar 
het CvB


Leerlingen

*In het protocol wordt benoemd dat leerlingen hele dagen naar school komen. Kindante sluit zich 
daarbij aan. Scholen die dit advies niet willen volgen en toch kiezen voor een rooster van halve 
dagen, zullen dit moeten bespreken met hun MR-en.

*Wen – en oefendagen voor kleuters die gaan instromen gaan tot de zomer niet door. De 
benodigde begeleiding die die kinderen nodig hebben, kunnen we op dit moment niet bieden. Alle 
andere kinderen komen gewoon volgens rooster naar school.

*Met ouders die hun kinderen niet naar school durven te laten komen, wordt het gesprek 
aangegaan vanuit het feit dat wij ons verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van de kinderen. 
Als de kinderen toch thuis worden gehouden, wordt geen onderwijs op afstand aangeboden. 
Hiervan wordt zoals gebruikelijk melding gemaakt aan de leerplicht.

*Leerlingen van 13 en in uitzonderlijke gevallen 14 jaar, volgen onderwijs samen met hun 
groepsgenoten. Deze kinderen vallen dus gewoon onder de Wet op het Primair Onderwijs.

*In Duitsland gaan de scholen ook weer langzamerhand open. Kinderen die in Duitsland

wonen, komen dus gewoon naar school.

*Kinderen kunnen gewoon buitenspelen. Zorg er wel voor dat ze voldoende ruimte hebben.

Laat groepen wisselen indien dat niet het geval is.


Medewerkers (OP en OOP)

*Indien de bezetting op een school niet rond te krijgen is, kan overwogen worden om groepen 
thuis te laten en voor die kinderen onderwijs op afstand te verzorgen.

*Binnen Kindante werken medewerkers die vallen onder een risicogroep. Het RIVM heeft 
richtlijnen opgesteld over welke mensen dit gaat (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid- 
19#index_Risicogroepen)

*Medewerkers die niet naar school kunnen komen worden werken vanuit thuis.


Externen

*Ouders en vrijwilligers komen niet op school. Dat betekent dat de TSO door medewerkers van de 
school zelf wordt georganiseerd. Kindante adviseert een continurooster in te voeren, waarbij de 
middagpauze niet langer is dan een half uur.

*Voor andere externen geldt een zeer restrictief beleid. Zorg ervoor dat zo min mogelijk 
volwassenen de school binnenkomen. Zorgverlening kan wel worden opgestart (zie protocol), 
indien de benodigde veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.


Hygiëne, veiligheid en signalering

*Op Kindante niveau is onderzocht hoe we de scholen kunnen voorzien van middelen om de 
school schoon en hygiënisch te houden. Materialen daarvoor zullen aangeleverd worden.

*Tevens wordt onderzocht welke materialen scholen willen hebben om duidelijk te maken wat de 
nieuwe mores zijn na de gedeeltelijke opening. Je moet dan denken aan afzetlint, aangeven 
looppaden etc. Ook die materialen zijn centraal en worden op vraag van de school aangeleverd.

*Als de kinderen binnen zijn, gaat de deur op slot. Het is niet de bedoeling dat volwassenen de 
school binnen kunnen lopen.




*De minister heeft aangegeven voor 11 mei terug te komen op de richtlijnen ten aanzien van 
testen voor medewerkers. We wachten deze richtlijnen af.

  


Medezeggenschap

Het College van Bestuur bespreekt met (een geleding van) de GMR de wijze waarop de scholen 
gaan opstarten. De (G)MR heeft in principe instemmingsrecht op noodplannen. In het protocol 
wordt erop gewezen dat gezien de druk op de situatie ‘termijnen voor overleg in redelijkheid 
worden ingevuld’. Scholen dienen zelf de uitvoering van de opstart met hun eigen MR te 
bespreken.


Kindpartners

Kindante zal op bestuurlijk niveau contact leggen met de grootste kindpartners om te kijken wat 
er na de heropening van de scholen mogelijk is aan noodopvang, in combinatie met het feit dat 
de kinderopvang ook gewoon opengaat.


