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De Regenboogschool  
COVID-19 Protocol 

Maart 2022 

Lees dit protocol goed, bespreek het met je kinderen en leef het na!  

 

Vooraf 
Deze versie van het COVID-19 Protocol is aangepast in lijn met de “Schools COVID-19 operational 
guidance” van de Britse overheid van 24 februari 2022.  

We vragen ouders/verzorgers dit protocol te lezen. De regels zijn aanzienlijk versoepeld, maar op een 
beperkt aantal punten houden we richtlijnen in stand om het leven met Covid voor iedereen doenlijk 
te maken. Dank voor ieders inzet! 

 

  

Samenvatting 

Wat nog steeds van kracht is: 

De Regenboogschool hanteert de regels van de overheid die voor scholen in Engeland gelden. Alle 
ouders blijven vanaf 9.45 uur welkom op het schoolplein waar de leraren de kinderen ophalen en 
de klassen om 10.00 uur beginnen. Het dragen van een mondkapje is optioneel en we respecteren 
ieders eigen keuze. Hygiëne maatregelen blijven van toepassing. Ouders/verzorgers zijn altijd 
welkom op het schoolplein voor, tijdens en na de lessen. Bij klachten of een positieve COVID-19 
test wordt men verwacht thuis te blijven, richtlijnen van de Britse overheid te volgen met 
betrekking tot zelfisolatie, en de school te informeren.   

Wat nieuw is vanaf februari 2022: 

Het dragen van een mondkapje is nu voor iedereen facultatief. Er wordt weer koffiegezet voor de 
leerkrachten door de ouders met pauzedienst, en voor ouders is er tijdens de lesuren weer koffie in 
de aula van de school. Het verzoek om een lateral flow zelftest te doen in het geval van klachten 
blijft van kracht. Mocht je kind positief testen dan adviseren we dat je kind niet naar school komt. 
In dat geval sturen wij het huiswerk via de huiswerkmail. Het is normaal gesproken niet mogelijk 
om een individuele leerling via een laptop en ZOOM/Teams de les in de klas te laten volgen. 



Pagina 2 of 3 
 

Vervoer naar school 
Leerlingen en ouders/verzorgers worden door de overheid aangemoedigd om waar mogelijk te 
lopen of te fietsen naar school en een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Uiteraard 
kunnen kinderen ook met de auto gebracht worden.  

Begin en einde van de schooldag 
Alle ouders zijn vanaf 9.45 uur welkom op het schoolplein waar de leraren de kinderen ophalen en de 
klas om 10.00 uur beginnen. We vragen iedereen om de aanwijzingen van assistenten, bestuur en 
leerkrachten te respecteren. De leerkrachten en/of de assistanten zullen vanaf 9.50 uur klaar staan 
op het plein om de leerlingen en ouders/verzorgers te verwelkomen. Aan het einde van de 
schooldag, om 13.00 uur, brengt de assistent en/of leerkracht de leerlingen weer naar het plein 
waarna ze met hun ouders/verzorgers het plein kunnen verlaten.  

Ouders/verzorgers in de school 
Ouders/verzorgers zijn altijd welkom om op het schoolplein te blijven, voor, tijdens en na de klassen, 
en er zal weer koffie beschikbaar zijn voor ouders in de aula tijdens schooluren.  

Mocht een kind te laat komen, breng hem/haar dan zelf naar de groep (of laat hem/haar alleen naar 
de eigen groep gaan indien mogelijk). Een ouder mag in zo’n geval mee naar binnen. 

Ouders/verzorgers met een functie (bibliothecarissen, leerkrachten en bestuur) zijn herkenbaar met 
een Regenboogschool pasje.  

Ouders/verzorgers die een functie hebben in de pleindienst wassen vooraf hun handen. Kleine 
EHBO-handelingen kunnen gewoon plaatsvinden volgens het veiligheidsprotocol. Mondkapjes en 
handschoenen zullen op voorraad zijn en kunnen indien nodig gebruikt worden.  

Mondkapje 
Volwassenen en leerlingen van het VO dragen facultatief een mondkapje in gemeenschappelijke 
ruimtes zoals de gangen, hal en toiletten. In de klas hoeft geen mondkapje gedragen te worden.  

Lateral Flow Test 
Mocht je kind klachten hebben dan adviseren we een test te doen voordat hij/zij naar de 
Regenboogschool komt. In het geval van een positief testresultaat bij een leerling of leerkracht, 
zullen de ouders van kinderen in de betreffende klas zo snel mogelijk worden geïnformeerd.  

Wat te doen bij ziekte 
Bij klachten of een positieve COVID-19 test wordt men met nadruk verwacht om thuis te blijven, en 
richtlijnen van de Britse overheid te volgen met betrekking tot testen en zelfisolatie en de school te 
informeren. In het geval dat je kind niet naar school kan komen door ziekte sturen wij het huiswerk 
via de huiswerkmail. Helaas is het niet mogelijk om een leerling via een laptop en ZOOM/Teams de 
les in de klas te laten volgen. 

Als gesignaleerd wordt dat een kind klachten vertoont op school, dan vraagt de leerkracht aan de 
ouder/verzorger om de leerling op te halen, om mogelijke verspreiding te voorkomen. De Britse 
overheid adviseert dat een leerling vervolgens in een afzonderlijk lokaal met gesloten deur en open 
raam voor ventilatie wacht, zo nodig onder toezicht van een volwassene, om opgehaald te worden.  
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Hygiëne maatregelen 
Iedereen neemt zijn eigen eten en drinken mee, maar deelt het niet met medeleerlingen. Traktaties 
kunnen worden uitgedeeld, en zijn bij voorkeur voorverpakt. Voorafgaand en na afloop worden de 
handen gewassen en/of ontsmet met ontsmettingsgel. 

We zorgen in alle lokalen voor een goede luchtventilatie. In iedere klas is ontsmettingsgel aanwezig 
en regelmatig handen wassen wordt als standaard hygiëne praktijk gevolgd. De Salusbury Primary 
School zorgt ervoor dat alles vrijdagmiddag schoon is.  

Tot slot 
We hopen op begrip en flexibiliteit van ouders en verzorgers als er zaken op het laatste moment 
veranderen. Uiteraard staan we open voor adviezen over hoe we het nog beter aan kunnen pakken. 
We streven ernaar een veilige omgeving te bieden waarin kinderen met plezier kunnen blijven leren 
en we zien jullie graag in persoon op school. 

Risico analyses (Risk assessments) & richtlijnen Britse overheid 
Voorliggend protocol is gebaseerd op de risico analyses van 24 februari 2022, de risk assessments 
die de Salusbury Primary School hanteert en de richtlijnen van de Britse overheid. Op basis van 
ervaringen en mogelijke nieuwe richtlijnen zullen we het protocol waar nodig steeds bijwerken en 
jullie hierover blijven informeren.  


