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Inleiding
Dit vierde protocol sluit aan op het bijgestelde landelijke protocol, welke is ingegaan per 20-10-2020.
Het is geldend tot kerstvakantie 2020, tenzij een aanscherping of versoepeling van maatregelen
en/of richtlijnen, aanleiding geeft tot tussentijdse bijstelling ervan.
Dit protocol is tot stand gekomen in de driehoek die gevormd wordt door het bestuur (en staf), de
directeuren en de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).
Het VCO-protocol dient als richtinggevende handreiking voor onze 12 scholen. De uitwerking kan per
school verschillen, afhankelijk van de schoolspecifieke situatie, wensen en/of (on)mogelijkheden.
Binnen de gestelde kaders van het landelijke protocol maakt VCO eigen keuzes, vooral ten aanzien
van de organisatorische uitdagingen. Hierbij laten we ons enerzijds leiden door het ‘hier en nu’ en
houden we anderzijds rekening met de verwachting dat het virus zomaar kan oplaaien.
In aansluiting op het kabinetsbesluit en daarmee op het landelijk protocol, hanteert VCO een aantal
leidende principes bij de opstelling van dit protocol, te weten:
• Alle VCO-scholen zijn volledig open voor alle kinderen.
• De RIVM-richtlijnen en hygiënemaatregelen worden zo volledig mogelijk in acht genomen
- we trachten onnodige verkeersbewegingen door volwassenen te voorkomen;
- we zijn scherp op de monitoring van besmettingen in onze scholen en het melden ervan;
- we passen strikte triage toe wanneer volwassen bezoekers de school binnenkomen (check op
gezondheid van bezoeker zelf en zijn/haar huisgenoten).
• We hebben hoge verwachtingen van elkaar, maar niemand wordt aan het onmogelijke
gehouden.
• De veiligheid en hygiëne in de scholen wordt praktisch en verantwoord ingevuld.
• De scholen en de kinderopvangorganisaties maken afspraken om te komen tot een optimale
aansluiting van schooltijden en opvangtijden.
*Het landelijk protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met Ouders &
Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW en is gebaseerd op nadere adviezen
van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.

Regels
Vanwege het kabinetsbesluit zijn de RIVM-richtlijnen op een aantal punten uitgewerkt tot specifieke
regels. In het VCO-protocol komt dit alles aan de orde. De belangrijkste regels noemen we alvast:
1. Alle VCO-leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen onderling:
→ geen noodzaak tot 1,5 meter afstand.
Tussen personeelsleden en leerlingen:
→ geen noodzaak tot 1,5 meter afstand.
Tussen volwassenen onderling:
→ 1,5 meter afstand houden, tenzij nabij contact
voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
3. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
4. Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO.
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet zonder uitnodiging of afspraak in de school.
Bij de uitvoering van dit protocol wordt de (G)MR betrokken op basis van de Wet op Medezeggenschap (WMS),
waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, waardoor snelle besluitvorming mogelijk is.
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Hoofdstuk 1.

Algemeen

Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s
Onze scholen hanteren de RIVM-richtlijn: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Tussen leerlingen onderling:
→ geen noodzaak tot 1,5 meter afstand.
• Tussen personeelsleden en leerlingen:
→ geen noodzaak tot 1,5 meter afstand.
• Tussen volwassenen onderling:
→ 1,5 meter afstand houden, tenzij nabij contact
voor de werkzaamheden noodzakelijk is
• Scholen melden zich bij de GGD wanneer sprake is van 1 of meer bevestigde besmettingen.
(Info: https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-enstudenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs.)
Fysiek contact
• Iedereen wast goed de handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden.
• Er worden geen handen geschud.
• Hoesten/niezen in de elleboog.
• Niet aan je gezicht zitten.
Hygiënemaatregelen
Onze scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel
mogelijk worden nageleefd: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen. Denk hierbij aan:
• Handenwassen met water en zeep: begin schooluren, voor/na de pauze, na toiletgang.
Waar de ruimte of tijd daartoe tekort schiet, wordt gekozen voor het gebruik van handgel. In alle
ruimtes van de VCO-scholen is dit in ruime mate aanwezig.
• Oppervlakten regelmatig over de dag reinigen met water en zeep of met behulp van de, in alle
ruimtes aanwezige, alcoholspray en weggooidoekjes.
• Gebruik van papieren handdoekjes.
• Bij EHBO (bijv. pleisters plakken en poepbroeken vervangen): handschoenen gebruiken.
De personeelsleden zijn verantwoordelijk voor voldoende uitvoering van deze maatregelen.
Hierbij krijgen zij ondersteuning vanuit VCO middels extra inzet van de schoonmakers.
De personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen.
Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig.
Indien een individueel personeelslid hieraan toch behoefte heeft, is overleg mogelijk.
Hygiëneregeling leermiddelen
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere
leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep of desinfectiemiddel of
oppervlaktesprays voor elektronica. Ook materialen die met regelmaat door meerdere leerkrachten
worden gebruikt worden geregeld schoongemaakt met water en zeep of desinfectiemiddel.
Schoonmaak
Dagelijks intensieve schoonmaak door schoonmaakprofessionals. VCO heeft afspraken gemaakt met
een extern schoonmaakbedrijf ter ondersteuning bij zowel de normale als de extra
schoonmaakactiviteiten (met bijzondere aandacht voor de toiletten en prullenbakken).
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Hoofdstuk 2.

Aanwezigheid en onderwijsaanbod

Alle leerlingen gaan volledig naar school.
Specifieke VCO-afspraken met betrekking tot lesactiviteiten:
▪ Het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten zal per activiteit beoordeeld worden op de
haalbaarheid ervan binnen de RIMV-richtlijnen, waarbij ons credo blijft dat wij ieders veiligheid
hierbij voorop stellen. Iedere schooldirecteur besluit in principe zelf, waar nodig na consultatie
van collega-directeuren en/of bestuurder. Indien gewenst/nodig, wordt de MR betrokken.
Uitgangspunt voor groepsactiviteiten:
- in de school → enkel aanwezigheid van leerlingen en personeelsleden-op-onderlinge-afstand;
- buiten de school → als het echt nodig is, dan met zo min mogelijk reisbewegingen, de regels
volgende zoals die van toepassing zijn op de betreffende locatie.
▪ De lessen bewegingsonderwijs gaan door. Douches en kleedkamers in externe accommodaties
blijven hiervoor open. Info op: https://www.kvlo.nl/hulp-en-advies/juridisch-onderwijscao/onderwijstype-of--thema/protocol-po-schooljaar-2020-2021.html.
▪ Voor muziekonderwijs geldt specifiek: leerlingen mogen zingen en blaasinstrumenten bespelen.
Aanwezigheid van volwassenen en externen op school
Ouders en vrijwilligers:
We zijn zeer terughoudend met het toelaten van volwassenen (niet zijnde teamleden) in de scholen.
Met het strikt toepassen van triage (zie pag. 2) is aanwezigheid van ouders/verzorgers en vrijwilligers
alleen mogelijk wanneer dit beslist noodzakelijk is en uitsluitend met toestemming van de directie.
Ingeval het beslist noodzakelijk is een fysieke ouderavond te organiseren, dan gelden hiervoor de
regels voor bijeenkomsten in binnenruimtes: minder dan 30 personen, 1,5-meter-afstand,
gezondheidscheck en hygiënemaatregelen. Veelal is dit niet realiseerbaar in een schoolgebouw, er
zal dan uitgeweken worden naar een externe locatie.
Stagiaires en externe professionals:
Stagiaires worden bij VCO beschouwd als schoolpersoneel; opleiding van nieuwe collega’s blijft
noodzakelijk en de stagiaires dragen juist nu bij aan de continuïteit en kwaliteit van ons onderwijs.
Externe professionals die noodzakelijk bijdragen aan de begeleiding van kind, groep of school worden
eveneens beschouwd als schoolpersoneel.
Volwassenen dienen in alle gevallen scherp te zijn op de onderlinge afstand en hygiënevoorschriften.
Bij de schoolingang liggen intekenlijsten voor volwassen bezoekers die de school moeten betreden.
Ingeval van een besmetting is daarmee bron- en contactonderzoek snel mogelijk.
Verhuur aan of gebruik door externen van schoolaccommodatie buiten schooltijden:
Hiervoor gelden de regels voor bijeenkomsten in binnenruimtes (max. 30 personen en 1,5 meter).
Uitzondering: ingeval verhuur ná schooltijd plaatsvindt aan externen die vallen onder de
omschrijving: “scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor
personen tot en met 17 jaar.
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Lesaanbod – lesactiviteiten
De bedoeling van ons VCO-onderwijsaanbod
Wij bieden onderwijs wat voorziet in de drie psychologische basisbehoeften van ieder kind:
1. Relatie: “Ik word gezien en gewaardeerd. Er is interesse van de ander in mij. Ik doe ertoe!”
2. Autonomie: “Ik kan het! Niet alleen, maar ik kan het wel zelf!”
3. Competentie: “Ik kan nog meer; ik heb talenten en wil die graag ontdekken!”
De doelen van ons VCO-onderwijsaanbod
Vanuit bovenstaande bedoeling richten we ons op een onderwijsaanbod op iedere school dat recht
doet aan de drie grote doelen van ons onderwijs:
1. Kwalificatie: “Ik beschik over kennis en ik kan iets.”
2. Socialisatie: “Ik kan goed samenleven met anderen en mijn omgeving.”
3. Persoonsvorming: “Ik weet wie ik ben en kan zijn.”
Het is vanzelfsprekend aan de scholen hoe zij de bedoeling en de doelen concreet uitwerken in
lesaanbod en lesactiviteiten. Hierbij houden de scholen rekening met de inhoudelijke (afwijkende)
afspraken die bovenschools zijn of worden gemaakt door DTO en/of IB-netwerk.

Hoofdstuk 3.

In en rondom schoolgebouw

Schoolplein
De ruimte rond (en eventueel op) het schoolplein wordt optimaal benut met het oog op het
realiseren van de 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Iedere school organiseert dit zelf en
informeert haar ouders duidelijk, o.a. door het toepassen van pijlen, wachtvakken en/of hekken.
De leerkrachten zijn zichtbaar op het plein aanwezig voor een goede overdracht van de kinderen!
Binnenkomst, ophalen en looproutes
• De school hanteert looproutes in en om de school.
• De school mag kiezen voor gespreide breng- en haaltijden.
• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
• Geen ouders/verzorgers in de school, tenzij op afspraak of op uitnodiging.
Ventilatie
De VCO-scholen voldoen aan de bouwbesluiten die vereist zijn. Dat neemt niet weg dat we nu, meer
dan ooit, aandacht hebben voor een goede/betere ventilatie. VCO heeft maatregelen genomen om
systemen aan te passen conform de richtlijnen die daarvoor door de overheid zijn gesteld (bijv. geen
recirculatie zonder voldoende luchtverversing van buiten). Slimme meters in alle lokalen helpen de
leerkrachten om de luchtkwaliteit in de gaten te houden en hierop te reageren door (meer) te
ventileren. Denk hierbij aan ramen tegen elkaar openen en alles openzetten tijdens de pauzes.

Hoofdstuk 4.

Gezondheid

Medische handelingen door personeel t.b.v. leerling
Deze kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Natuurlijk staat
het een betreffend personeelslid vrij om hierbij een persoonlijke afweging te maken.
Bij intensieve medische of verpleegkundige zorg waarbij normaal gesproken handschoenen worden
gedragen, gebeurt dit nu ook. Datzelfde geldt voor andere beschermingsmiddelen.
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Wegstuurbeleid
In geval leerling of medewerker gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat hij/zij naar huis.
Alle leerlingen met alleen verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) of
bekende hooikoortsklachten mogen naar school.
Thuisblijf regels en testbeleid – gezondheid leerlingen
De VCO-scholen passen de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid.
Een kind blijft thuis in de volgende situaties:
• Een leerling die zelf ziek is, koorts heeft, benauwd is of (behoorlijk) hoest, moet thuisblijven tot
de klachten minimaal 24 uur over zijn. Ouders kunnen contact opnemen met de huisarts en
kunnen getest worden. Meer informatie: https://rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen.
• Wanneer een leerling positief getest is op corona, moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. Als het kind daarna 24 uur klachtenvrij is, mag het weer naar school en opvang.
Voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/leefregels.
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts heeft boven de 38 °C en/of klachten van
benauwdheid, blijft de leerling thuis. Deze huisgenoot moet zich laten testen. In afwachting van
de uitslag blijft de leerling thuis.
• Wanneer een gezinslid positief getest is, moet de leerling 10 dagen thuisblijven ná het laatste
contactmoment met die persoon. Informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
• Een leerling die zelf of van wie een gezinslid behoort tot een risicogroep, kan worden vrijgesteld
van fysiek onderwijs (ouders/verzorgers beslissen in overleg met school en behandelend arts).
• Een kind blijft ook thuis wanneer het deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek (GGD is leidend).
Testbeleid voor kinderen:
• Leerlingen tot en met groep 2 hoeven niet getest te worden bij verkoudheidsklachten en/of
koorts en/of benauwdheid. Testen mag wel maar is geen dringend advies, tenzij ze ernstig ziek
zijn of uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen.
• Voor groep 3 t/m 8 met verkoudheidsklachten geldt eveneens geen dringend testadvies, tenzij:
- de leerling ook koorts heeft en benauwd is;
- of anderszins ernstig ziek is;
- of uit bron- en contactonderzoek naar voren komt;
- of als het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek (op advies van GGD).
Thuisblijf regels en testbeleid – gezondheid personeel
De VCO-scholen passen de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid.
Een personeelslid blijft thuis in de volgende situaties:
• Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland met de volgende klachten thuisblijven:
- Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
- Hoesten
- Verhoging of koorts (>38 °C)
- Moeilijk ademen / benauwdheid
- Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping)
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Wanneer een personeelslid positief getest is, moet hij/zij tenminste 7 dagen thuis uitzieken.
Indien hierna 24 uur klachtenvrij, mag hij/zij weer naar school. https://lci.rivm.nl/leefregels.
Wanneer een personeelslid positief getest is en een verminderde weerstand heeft, dan mag
hij/zij pas uit isolatie als hij/zij 24 geen klachten meer heeft die passen bij COVID-19 en het
minimaal 14 dagen geleden is dat hij/zij ziek werd. https://lci.rivm.nl/leefregels.
Het personeelslid blijft ook thuis wanneer iemand in het huishouden koorts boven 38 °C heeft
en/of benauwdheidsklachten. https://Ici.rivm.nl/informatiebrief-niet-bevestigde-patient.
Als iemand in het huishouden van het personeelslid positief getest is voor COVID-19, moet het
personeelslid 10 dagen ná het laatste contactmoment thuisblijven. Houdt het personeelslid geen
1,5 meter afstand, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de huisgenoot weer uit isolatie
mag. GGD is hierin leidend. https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.
Als het personeelslid een nauw contact is geweest van een bevestigde COVID-19 patiënt, dan
moet hij/zij 10 dagen in thuisquarantaine na het laatste contactmoment van 15 minuten of
minder dan 1,5 meter afstand. https://Ici.rivm.nl/informatie-nauwe-contacten-patient.
Personeelsleden met klachten nemen contact op met de arbo/bedrijfsarts.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Medewerkers met corona-gerelateerde klachten laten zich testen bij de GGD. Wanneer de
wachttijden leiden tot mogelijk onnodige uitval van lesdagen, wordt gebruik gemaakt van de
sneltesten die VCO heeft ingekocht. Het is bekend bij de medewerkers hoe dit werkt.
• Het personeelslid blijft thuis tot de uitslag bekend is. Hij/zij maakt afspraken met de eigen
schooldirecteur over werkzaamheden die vanuit huis kunnen worden uitgevoerd.
• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (=
keuze medewerker in overleg met (bedrijfs)arts of behandelend arts en de directeur).
• Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van
werk op school (= keuze medewerker in overleg met directeur).
• Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar wel angst ervaart, kan hierover in
gesprek gaan met zijn/haar directeur om te bezien wat mogelijk/helpend is.
Medische informatie van personeelslid wordt niet gedeeld met werkgever of collega’s.
De bedrijfsarts kan hierbij betrokken worden.
• Medische informatie van het personeelslid wordt niet gedeeld met werkgever of collega’s.
• Een personeelslid dat 28 weken of meer zwanger is moet 1,5 meter afstand kunnen houden tot
alle anderen (dus ook leerlingen). Op de VCO-scholen maken de directeuren afspraken met
betreffende collega’s over (vervangende) werkzaamheden buiten de eigen klas.
https://Ici.rivm.nl/zwangerschap-en-werk-en-covid-19.
Testbeleid voor personeel:
Bij corona-gerelateerde klachten geldt vanzelfsprekend een zeer dringend testadvies.
Heeft het personeelslid een nauw contact gehad met een bevestigde coronapatiënt, dan kan hij/zij
zich op de vijfde dag na het laatste contact laten testen. Bij een negatieve uitslag mag de quarantaine
dan worden beeindigd en mag het werk op werklocatie hervat worden. Alertheid op het alsnog
ontstaan van klachten blijft geboden tot 14 dagen na het laatste nauwe contact.
er de mogelijkheid om op de 5e dag na dit laatste contact getest te worden.
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In thuisquarantaine na verblijf in het buitenland
https://rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronovirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-hetcoronavirus/vakantie-in-eigen-land-en-reizen-naar-het-buitenland.
Kern: na een verblijf in een gebied of land waar code oranje of rood geldt, geldt het dringende advies
om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Dit geldt niet voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar.

Hoofdstuk 5.

Continuïteit van onderwijs

VCO-intern hebben we afgesproken dat kinderen in geen geval langer dan één dag verstoken blijven
van fysiek of digitaal onderwijs.
✓ Bij afwezigheid van personeel wordt vervangen indien er vervanging mogelijk is.
✓ Is dit niet mogelijk in de fysieke setting, dan organiseert de school afstandsonderwijs.
✓ Is te voorzien dat deze situatie langer duurt, dan worden de gevolgen ‘verdeeld’ over alle klassen
(wisselende fysieke en digitale lesdagen).
✓ Bij té veel (Corona-gebonden) uitval tegelijkertijd, bedenkt de betreffende school passende(r)
maatwerkoplossingen in afstemming met de eigen medezeggenschapsraad.

Hoofdstuk 6.

Continurooster

Continurooster
De VCO-scholen streven naar veiligheid voor alle betrokkenen. Het continurooster draagt hieraan bij;
het voorkomt vele onnodige (verkeers)bewegingen van en contactmomenten tussen volwassenen.
In overleg met de GMR is besloten om het huidige continurooster op alle VCO-scholen door te zetten
tot de kerstvakantie. Deze keuze hangt ook samen met het onderzoek wat momenteel op alle
scholen wordt uitgevoerd naar de wenselijkheid en de mogelijkheden om school- en/of lunchtijden
aan te passen. Voor meer informatie: zie ouderbrief van 02-10-2020.
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