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Aanleiding  
De afgelopen periode is het aantal COVID-19 besmettingen behoorlijk opgelopen. Met name ook 
onze regio wordt zwaar getroffen. In de herfstvakantie zijn er nieuwe landelijke maatregelen 
afgekondigd. Deze zijn inmiddels vertaald naar een nieuw protocol voor het basisonderwijs. Dat 
protocol is opgesteld door verschillende partijen zoals de PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs en Ouders 
& Onderwijs. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en 
collegiaal getoetst door het RIVM. Dit protocol hebben wij in overleg met het bestuur vertaald naar 
een kwaliteitsplan voor onze school.  
 
De maatregelen en werkwijzen in dit kwaliteitsplan hebben in eerste instantie het doel de 
mogelijkheid op verspreiding van het COVID-19 virus, zo veel mogelijk beperken. Daarnaast staat het 
gevoel van veiligheid van het team voorop in onze specifieke keuzes. Bij het opstellen van dit 
kwaliteitsplan is de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de Wet Medezeggenschap op 
Scholen. 
 

Basisregels per 26 oktober: 
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school, indien dit mogelijk is. * 
2. Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. 
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. In specifieke 
situaties vragen wij aan volwassenen een mondkapje te dragen. *  
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
5. Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO. 
6. Na lestijd gaan ook personeelsleden zo veel mogelijk direct naar huis en werken verder vanuit 
huis. * 
 
Daarnaast blijven de (hygiëne)maatregelen van het RIVM van kracht. Zoals het OMT aangeeft, is 
het extra van belang dat die worden nageleefd. 
Het gaat daarbij voor onze school om: 
• Een goede melding en monitoring van besmettingen. Wij vragen ouders om het, naast de GGD, 
ook steeds bij de leerkracht te melden indien iemand in het gezin besmet is met COVID-19.  
• Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer ouders/verzorgers of externen in 
uitzonderlijke gevallen de school binnentreden. Wij vragen deze personen bij binnenkomst een 
mondkapje te dragen en te tekenen voor deze check *. 
• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen zoals het schoonmaken van 
gezamenlijk gebruikte voorwerpen en oppervlaktes. 

 
*Zie verderop in dit plan voor toelichtingen op bovenstaande punten.  

 
 
Aanpak organisatie en aanbod algemeen 

Het Kofschip heeft beide locaties dagelijks open, gedurende aangepaste schooltijden. Deze situatie 

zal zo zijn tot er nieuwe maatregelen en protocollen zijn, óf tot de nieuwe door het team en ouders 

gewenste schooltijden na overleg met de MR in werking treden. 

Thuisonderwijs/les op afstand 

Voor leerlingen die vanwege de RIVM-richtlijnen geen fysiek onderwijs mogen/kunnen volgen 

organiseren wij les op afstand. Ook in het geval van een zieke leerkracht kan het zijn dat wij moeten 

kiezen voor les op afstand.  De schoolontwikkeling mag niet in gevaar komen doordat collega’s met 

andere taken de vervanging van zieke leerkrachten doen. Daarom kiezen wij in sommige gevallen 



Kwaliteitsplan Het Kofschip versie 23 oktober 2020 

 

2 
 

voor thuisonderwijs. Het thuisonderwijs zal zich dan met name richten op het reken- en 

taalonderwijs. Wij hebben hiervoor intern een apart protocol opgesteld.  

 

Schooltijden 

Er zijn verzoeken gekomen vanuit ouders om de starttijden naar 8u30 gelijk te trekken. Op de 

bovenbouw locatie is dit mogelijk, de bovenbouwlocatie kampt niet met logistieke problemen 

omdat veel leerlingen zelf naar school komen. De starttijd en eindtijd van de bovenbouw zal daarom 

op verzoek van de ouders voorlopig gelijkgetrokken worden.  

Op de onderbouw komen veel ouders hun kind brengen of halen en is het logistiek daarom drukker. 

Om de drukte bij halen en brengen op de onderbouw te spreiden, werken we daarom voorlopig nog 

volgens de gespreide COVID-19 schooltijden. 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  

groepen 1 en 2  8u30 tot 12u00    en 12u45 tot 14u45 (en vrijdag vanaf de kerst) 

groepen 3 en 4   8u45 tot 12u15    en 13u tot 15u (en vrijdag vanaf de kerst) 

groepen 5, 6, 7, 8 8u30 tot 12u00    en 12u45 tot 14u45  

Woensdag   

groepen 1 en 2  8u30 tot 12u00 

groepen 3 en 4  8u45 tot 12u15  

groepen 5, 6, 7, 8 8u30 tot 12u00     

 

Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of naar BSO. Tante Kaatje en Kind en Co zijn akkoord 

met de aanpassing voor de groepen 7 en 8.  

 

De ouderpeiling voor een structurele wijziging van de schooltijden staat inmiddels uit. Bij de 

afwegingen omtrent de invoering van structurele (nieuwe) tijden hebben veiligheid en gezondheid 

uiteraard de eerste prioriteit op basis van de dan geldende maatregelen. 

 

Tussenschoolse opvang (TSO)  

Het aangepaste TSO rooster is als volgt: 

groepen 1 en 2:  buiten 12u-12u30 en dan 12u30 eten met leerkracht zolang als wenselijk is. 

groepen 3 en 4:  eten 12u15-12u30 met leerkracht en dan 12u30-13u buiten. 

groepen 5, 6, 7 en 8:  buiten 12u-12u30 en dan 12u30-12u45 eten met leerkracht. 

 

De leerkrachten eten een kwartier met de kinderen in de klas, aan het begin of het eind van de 

pauze. De opvang buiten zal worden aangeboden door Woest Zuid (bovenbouw) en de TSO-

medewerkers (onderbouw) met in achtneming van de geldende maatregelen. Ook tijdens de TSO-

buiten geldt de 1,5m maatregel tussen volwassenen. Wij vragen alle TSO-medewerkers een 

mondkapje te dragen indien zij in de school moeten zijn. De thuisblijfregels voor het personeel 

gelden ook voor alle TSO-medewerkers. Indien het regent komt er een aangepast, veilig programma 

met de TSO-medewerkers. 

Het dringende advies is om leerlingen tussen de middag op school te laten eten om zo de haal- en 

brengbewegingen te beperken. Ouders/verzorgers kunnen echter niet verplicht worden TSO af te 

nemen. Ouders stemmen de TSO-afname met de leerkrachten af. 
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Halen en brengen 

Bij de huidige maatregelen zijn ouders in principe niet welkom op het schoolplein.  

Op de Koningin Wilhelminalaan komen de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school indien dit 

mogelijk is. Mochten ouders zelf halen of brengen, dan is dit maximaal met één ouder tegelijk, 

komen de ouders nooit op het plein en wachten zij op minimaal 1,5 meter van elkaar buiten de 

hekken. 

Op Het Turfstekerspad komt één ouder tegelijk het kind brengen of halen. Er komt een 

aanscherping: ouders mogen hun kind tot aan de muurtjes brengen maar blijven niet meer stilstaan 

om een praatje te maken. Zij volgen de looproute langs het muurtje heen en langs het hek terug en 

volgen hierbij de aanwijzingen op de grond. Het kind neemt afscheid bij het muurtje en loopt naar 

de leerkracht op het plein, waarna de ouder direct vertrekt.  

Bij het ophalen wachten de ouders op minimaal 1,5 meter van elkaar op de aangegeven stippen en 

vertrekken zij direct met hun kind volgens de looproute langs het hek. 

Uitzondering: 

Ouders van kinderen van de Peutertuin en van nieuwe leerlingen van de school mogen wel op het 

schoolplein komen. Met hen worden aparte afspraken gemaakt.  

 

COVID-19 besmettingen 

− Ouders melden zich als er één of meer bevestigde besmettingen met COVID-19 in hun 

huishouden zijn en bespreken met de school de quarantaineregels. De GGD kan deze steeds 

aanscherpen en de situatie kan per gezin verschillen. Daarom is overleg altijd noodzakelijk 

vóórdat een kind van een besmet huishouden weer op school komt. Wij zijn in overleg met de 

GGD om het proces bij een besmette ouder helder te organiseren. 

− Een positief geteste leerling gaat thuis in isolatie. Klasgenoten mogen gewoon naar school, 

tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19. Ook leerkrachten en andere medewerkers die 

contact met het positief geteste kind hebben gehad kunnen naar school, maar moeten hun 

gezondheid extra in de gaten houden. Is het kind in de besmettelijke periode op school 

geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de groep van het positief 

geteste kind en de medewerkers die contact met het kind hebben gehad. 

− Een positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. Als de medewerker in de besmettelijke 

periode op school is geweest, dan worden de ouders van de leerlingen uit de betreffende groep 

geïnformeerd door de school. De leerlingen mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten 

hebben die passen bij COVID-19. Ook de collega’s waarmee goed afstand is gehouden, en dus 

onder de overige contacten vallen, worden door de school op de hoogte gebracht. De collega’s 

kunnen gewoon naar school, maar moeten hun gezondheid extra in de gaten houden. 

 

Mondkapjes 

Het uitdragen en toepassen van de 1,5 meter afstandsregel en de overige hygiënemaatregelen 

hebben op Het Kofschip prioriteit. Indien er afspraken met externen plaatsvinden, verwachten wij 

dat men een mondkapje draagt tot men, ruim uit elkaar, heeft plaatsgenomen.  

Het staat de medewerkers vrij zelf te besluiten om in meerdere situaties mondkapjes te dragen. 

 

Ventileren  

Het ventileren van onze oude gebouwen is lastig, maar volgens het bestuur voldoen wij aan het 
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bouwbesluit en dus aan de ventilatie eisen rondom COVID-19. De ventilatieroosters worden 

schoongemaakt en waar nodig gerepareerd. Bij het bestuur ligt een aanvraag voor extra 

ventilatiemogelijkheden, indien we met alle groepen gaan samenvoegen op het Turfstekerspad. 

Wij zullen tot die tijd in elke ruimte in ieder geval 1 raam gedeeltelijk open hebben. Ook zetten wij 

de ramen en deuren extra gedurende 10-15 minuten volledig open, wanneer de ruimtes leeg zijn 

tijdens bijvoorbeeld de pauzes en voor en na schooltijd. 

 

Eten en drinken  

− Leerlingen hoeven tijdens eten van fruit/lunch in principe geen afstand te houden. 

− Leerlingen mogen weer bekers meenemen. 

− Traktaties blijven voorverpakt. 

− De koelkasten worden naar beoordeling van de leerkrachten gebruikt. 

− Leerkrachten kunnen verschillend omgaan met hulp aanbieden bij openen van pakjes en 

bekers. Zij zullen dit zelf met u communiceren. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

− Iedereen moet goed zijn handen wassen voor en na het eten. 

 

Ouders in de school  

Bij de huidige maatregelen zijn ouders in principe niet welkom in school. 

Met ouders die bij hoge uitzondering, op afspraak in de school komen, gaan we tijdens schooltijd 

niet de klassen in en worden zo min mogelijk oppervlakken aangeraakt. Alles wordt na afloop zo 

mogelijk schoongemaakt.  

Oudergesprekken vinden digitaal plaats. In bijzondere situaties kan ervoor gekozen worden het 

oudergesprek op school plaats te laten vinden. Dit is ter beoordeling van de leerkracht. 

Ouders kunnen altijd via de Parro app met leerkrachten communiceren. Directie en IB komen graag 

via telefoon en mail in contact met ouders.  

Er is wekelijks een online koffiemoment met Maartje op donderdagen om 8u45-9u15 (let op, nieuwe 

tijd!). Dit vervangt voorlopig het buitenlopen van Maartje op dinsdagen. Dit omdat ouders niet meer 

stil mogen blijven staan bij het wegbrengen. Ouders kunnen op donderdagochtend inbellen via de 

link Teams koffiemoment wekelijks en hun vragen, opmerkingen, mededelingen etc. laagdrempelig 

kwijt. Wij roepen ouders op vooral laagdrempelig even in te bellen, bij welke vraag of idee dan ook. 

 

Wie is er in de school? 

In de gebouwen komen naast de leerlingen de vaste medewerkers van Het Kofschip, Tante Kaatje, 

Kind en Co en Jeugdplein. Verder zoals gezegd de vaste TSO-medewerkers met mondkapjes. 

Tenslotte komen de vaste schoonmakers na schooltijd in de gebouwen. 

 

Uitzonderingen: 

− OT-gesprekken (met Intern Begeleider) zullen mogelijk in de school plaatsvinden. 

− Kennismakingen en rondleidingen met nieuwe ouders doen wij op gepaste afstand in de 

school, met 1 gezin tegelijk.  

− Met de MR en OR maken wij aparte afspraken. 

− Tante Kaatje (Peutertuin en BSO) heeft andere afspraken. Nieuwe ouders mogen op fysieke 

afspraken en wenafspraken komen, op gepaste afstand en 1 ouder tegelijk. Brengen en halen 

bij de Peutertuin gaat via eigen ingang en ouders blijven buiten. Ouders zorgen dat zij vóór 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZTYyZmU2NjMtMWNmZC00ZTU2LWJmMTYtM2UyZGE2MWY1ZTZi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252243397a7c-13d3-4477-86cd-30ed95b8c05c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522be3ec785-30c6-4e95-bb62-2376152dc01d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=22af004e-d659-4cca-b637-8a89aa39a55c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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8u15 of ná 8u45 hun kind brengen en mogen dan bij wijze van uitzondering op het plein 

komen. Indien zij tussen 8u15 en 8u45 komen, mogen zij niet op het plein en loopt het kind 

zelf naar de ingang.  

BSO ophalen is bij de ingang van Tante Kaatje en op 1,5 meter afstand van de deur en van 

andere ouders.  

− Kind en Co (BSO) ouders komen niet op het plein.  

− Ouders van nieuwe leerlingen die starten op Het Kofschip mogen bij hoge uitzondering wel in 

de school, indien dit noodzakelijk geacht wordt. IB-er beoordeelt dit met de leerkracht. 

Externen mogen slechts onder strenge voorwaarden de school in. Wij verwachten dat incidentele 

bezoekers tekenen voor de Gezondheidscheck.  

Ouders, TSO-medewerkers, onderwijsondersteunend personeel en externen komen niet in de school 

indien hun huisgenoot in afwachting is van een coronatest. 

 

Er liggen op beide locaties presentielijsten bij de ingang, waarop alle volwassen bezoekers aangeven 

wanneer in het gebouw zijn geweest. Dat helpt enorm als er contactonderzoek moet plaatsvinden 

na vaststelling van COVID-19 en werkt transparant. 

 

Na schooltijd 

De nieuwe regels schrijven voor dat medewerkers na schooltijd zoveel mogelijk verder thuiswerken. 

Indien een medewerker inschat dat hij/zij toch op school moet blijven, wordt enkel in de eigen 

ruimte (klaslokaal/ kantoor) verbleven. Besprekingen vinden zoveel mogelijk in Office Teams plaats. 

Besprekingen met meer dan twee collega’s na schooltijd, vinden altijd in Office Teams plaats. Indien 

medewerkers hiervan af willen wijken, overleggen zij dit eerst met een MT-lid. 

 

Groepsactiviteiten in de school 

Alle soorten vieringen en groepsactiviteiten zullen voorlopig slechts plaatsvinden met aanwezigheid 

van leerlingen en personeelsleden. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor Sinterklaas. Voor het kerstdiner 

komt een alternatief voor de groepen onder schooltijd.  

Voor elke groepsactiviteit geldt: de afweging over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten 

wordt op school- of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM. 

 

Groepsactiviteiten buiten de school  

Voor groepsactiviteiten buiten de school zoals bijv. schoolreisjes, excursies en schoolkampen geldt 

voorlopig dat wij ze niet plaats laten vinden. We zijn in gesprek met de pastor om de mogelijkheden 

voor een aangepaste variant van de kerstviering te bekijken.  

 

Monitoring, toets en rapportagebeleid 

De vakinhoudelijke ontwikkeling van leerlingen monitoren we met methodetoetsen via Snappet.  

De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen monitoren we door KANVAS van Kanjertraining en 

de Hart en Handen toets van IEP in november af te nemen.  

De eerste IEP toetsen zullen in afstemming met de MR vanaf 2 november worden afgenomen. 

Ouders ontvangen hierover begin volgende week meer informatie.  

 

Bewegingsonderwijs 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-08/Gezondheidscheck.pdf
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Gymlessen vanaf groep 3 vinden weer in de Bindelwijk plaats. De leerlingen mogen ook met de 

huidige kaders samen blijven sporten en zij hoeven geen afstand te houden tot de gymleraar. De 

kleedkamers blijven voor de school open.  

 

Instroom nieuwe leerlingen 

Nieuwe ouders mogen hun kind de eerste dag persoonlijk bij de leerkracht op het schoolplein 

brengen als dit gewenst is (uiteraard met 1,5 meter afstand). Helaas mogen ouders niet mee met het 

kind de klas in. 

 

Fysiek contact   

Er worden geen handen geschud. We wassen vaak onze handen. We denken eraan niet aan ons 

gezicht zitten. Volwassenen houden afstand. Leerlingen onderling en leerkracht en leerling hoeven 

geen afstand te houden. 

 

Teamactiviteiten 

Het Kofschip telt 18 medewerkers, indien iedereen tegelijk aanwezig zou zijn (ook de parttimers). 

Wij kunnen ons ruim aan de richtlijn van 1,5 meter houden, als wij met elkaar in Het Ruim van het 

Turfstekerspad (onderbouw) zijn. Toch is het dan ook zeer goed opletten met keuken- en toilet 

bezoek etc. Teamvergaderingen en teamstudiemomenten zullen daarom enkel in Het Ruim 

plaatsvinden indien de school dit noodzakelijk acht voor het primair proces. Teamvergaderingen 

zullen verder zoveel mogelijk via Teams plaatsvinden.  

De leerpleinen worden met maximaal 4 personen tegelijk als teamruimtes gebruikt met strikte in 

acht neming van de 1,5 meter maatregel.  

 

Regels na vakantie in het buitenland 

Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen kunnen net als iedereen in Nederland na een vakantie in 

het buitenland het dringende advies krijgen 10 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst.  

Als dit advies geldt voor terugkomst uit een land, te vinden in het reisadvies voor dat land van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), dan geldt het dringende advies voor thuisquarantaine voor 

ouders na een vakantie in het betreffende land. Ouders mogen dan niet op school of op/naast het 

schoolplein komen. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school tenzij zij 

gezondheidsklachten hebben. 

 

Naar huis sturen 

Wanneer een personeelslid gedurende de dag COVID-19 gerelateerde klachten ontwikkelt gaat het 

personeelslid naar huis. Het is mogelijk dat de ouders wordt gevraagd de kinderen op te halen en dat 

er thuisonderwijs wordt opgestart.  

Als een leerling COVID-19 gerelateerde klachten ontwikkelt of blijkt te hebben, wordt de ouders 

ingeseind en wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald. Bij het ophalen dienen ouders 

buiten school te blijven en afstand te houden. 

 

Zieke collega’s  

Leerkrachten kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het CIVID-19 virus. 

Leerkrachten met gezondheidsklachten moeten thuisblijven en wij verwachten dat zij zich direct 
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laten testen via de (snel)test van de GGD. 

Leerkrachten kunnen hun werk hervatten zodra zij een negatieve testuitslag hebben of nadat ze 24 

uur klachtenvrij zijn. Ook blijft een leerkracht thuis in het geval van besmetting van een huisgenoot, 

een huisgenoot met klachten én koorts of quarantaine na contact met iemand met een COVID-19 

besmetting. 

Als een leerkracht thuis is, dan kijken wij of vervanging mogelijk is. Indien dit niet het geval is, zal het 

thuisonderwijs mogelijk weer opgestart worden. Het thuisonderwijs zal zich dan met name richten 

op het reken- en taalonderwijs. 

 

 

Zieke leerlingen 

Kinderen die enkel last hebben van neusverkoudheid met eventueel incidenteel hoesten, mogen 

gewoon naar school. Tenzij er om een andere reden sprake is van isolatie of quarantaine. Bij koorts, 

benauwdheid of meer dan incidenteel hoesten verwachten wij dat het kind thuisblijft.  

Belangrijk is dat de beslisboom wordt gebruikt om te beoordelen of uw kind wel of niet naar school 

kan komen. Wij vragen de ouders om deze beslisboom zorgvuldig en helemaal door te lopen 

wanneer er sprake is van gezondheidsklachten. Beslisboom  

Als er in een groep 3 of meer kinderen klachten hebben die passen bij COVID-19 wordt door school 

contact opgenomen met de GGD om samen te kijken welk advies passend is bij de ontstane situatie.  

 

Niet ziek, toch thuis? 

Alle kinderen moeten naar school indien ze gezond zijn. In bijzondere gevallen kunnen wij bij hoge 

uitzondering de keuze maken een kind thuisonderwijs aan te bieden, terwijl er niemand COVID-19 

heeft en het zelf geen gerelateerde klachten heeft. Mochten leerlingen naar onze mening 

ongeoorloofd thuisgehouden worden blijven wij in nauw contact met de ouders, maar wordt er ook 

melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar en wordt waar mogelijk de GGD-arts ingeschakeld om 

mee te denken. 

https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-verkouden-kind/versie-0-jaar-groep-8

