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Algemeen  

Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de 
scholen in het basisonderwijs: 

1.  Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.  

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

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

4.  Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact 
voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  

5.  Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  

6.  De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  

7.  Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.  

8.  Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.  

9.  De school gaat zo snel mogelijk met de kinderopvang in overleg over de nieuwe inrichting van de 
dag aan de hand van dit protocol. 

Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, 
waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen 
worden genomen.  

NB. Daar waar gesproken wordt over groep of klas kan dit ook een andere vorm van vaste 
groepssamenstelling zijn. 
 
Richtlijnen RIVM 

Algemene RIVM-richtlijn veiligheidsrisico’s aangepast op onderwijs/opvang:  

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

• Tussen personeelsleden en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 

worden.  

• Tussen volwassenen moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor 

de werkzaamheden noodzakelijk is.  

• Iedereen wast de handen meerdere keren per dag en goed, ten minste 20 seconden.  

• Er worden geen handen geschud.  

• Hoesten/niezen in de elleboog.  

• Contact tussen handen en gezicht dient voorkomen te worden.  

 

1. Hygiënemaatregelen  

Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk 

worden nageleefd: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen. Denk hierbij aan:  

•  Handenwassen met water en zeep: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang.  

•  Gebruik van papieren handdoekjes.  

•  Oppervlakten reinigen met water en zeep.  

 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

•  Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien een individueel 

personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd 

worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig. 

•  Zorg voor voldoende ventilatie in de lokalen, bij buiten spelen ramen openzetten. 

 

http://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen
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Persoonlijke hygiëne  

Het wassen van de handen is nummer één bij een goede persoonlijke hygiëne. Hierbij is het van 

belang dat de handen worden gewassen met zeep en worden afgedroogd met wegwerp tissues om 

kruisbesmetting te voorkomen. Om dit te borgen zijn de wastafels in alle lokalen uitgerust met 

wegwerp tissues en handzeep. Een instructieposter handenwassen voor kinderen hangt in de klas. 

 

In elk lokaal en kantoor wordt een flesje met een hand desinfectiemiddel op basis van alcohol 

geplaatst. Dit product is in vloeibare vorm en enkele druppels zijn voldoende om de handen volledig 

mee te ontsmetten. Dit product is bedoeld voor het gebruik door medewerkers (niet door kinderen). 

 

Hygiëneregeling leermiddelen 

Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere 

leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. Ook materialen die met 

regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden met regelmaat schoon gemaakt met 

water en zeep. 

Desinfectie van oppervlakken heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte reinigen met water en 

zeep. Daarnaast geeft het aanwezig zijn van deze middelen een gezondheidsrisico in klaslokalen. Het 

RIVM adviseert geen oppervlaktedesinfectie op scholen toe te passen. 

 

Naast de schoonmaak door Variant onderhoudt elke leerkracht (of klassenhulpjes) zijn/haar eigen 

lokaal met water en zeep zoals tafels, deurklinken, bureaus, devices, schakelaars, gebruikte 

materialen in de hoeken bij kleuters, etc. 

 

Schoonmaakonderhoud door Variant 

Minimumfrequentie binnen Stichting GOO waar alle kindcentra aan moeten voldoen:   

- Algemene ruimtes (gangen etc.)  dagelijks  

- Sanitair en keukens      dagelijks  

- Lokalen en kantoren      2x per week 

 

2. Aanwezigheid kinderen op het kindcentrum  

Alle leerlingen gaan volledig naar school. Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand 

gehandhaafd te worden. Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met 

groepsactiviteiten zoals vieringen en excursies. Voor al deze activiteiten gelden de algemene 

richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken van 

verplaatsingen in de openbare ruimte enz. Indien een groepsactiviteit georganiseerd wordt, dan 

vindt deze bij voorkeur buiten en in de eigen vaste klas of groep plaats.  

 

Schooltijden 
De schooltijden worden weer zoals voor de sluiting op 16 maart. 

- Maandag, dinsdag, donderdag  8.30 – 14.30 uur 

- Woensdag     8.30 – 12.30 uur 

- Vrijdag      8.30 – 12.30 uur (groep 5 t/m 8 om 14.30 uur uit) 

 

Brengen en halen van de kinderen 

We roepen ouders op om kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school toe te laten komen. 

Wanneer men kinderen zelf naar school toe brengt of ophaalt, om dat zoveel mogelijk lopend of op 

de fiets te doen en dit door 1 ouder te laten doen. We verzoeken ouders om het afscheid kort te 

houden en niet voor het raam te gaan zwaaien. Ouders bewaren onderling ook afstand. Wanneer 

kinderen met een auto (moeten) worden gebracht en/of gehaald, blijven ouders zoveel mogelijk in 

de auto en vertrekken direct.  
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We verzoeken ouders om hun kind voor vertrek naar school eerst nog naar het toilet te laten gaan en 

de handen te wassen. We dringen er op aan dat ouders hun kind voor de inlooptijd gebracht hebben. 

Ouders komen niet in de school of op het schoolplein en volgen evt. aanwijzingen van het personeel 

op. Kinderen mogen tussen 8.15 en 8.25 uur het schoolplein op via de twee poorten aan de Churchill-

laan en verzamelen meteen bij hun eigen leerkracht. De toegang tot het schoolplein achter de 

gymzaal (via de poort van de Petrus Dondersschool) is afgesloten. 

 

Verzamelen op het schoolplein & inloop 

Elke groep heeft een vaste plaats op het schoolplein waar de kinderen bij de leerkracht verzamelen. 

Peuters, kleutergroep B, groep 3, 4 en 8 komen door de linkerpoort het plein op en zetten hun fiets 

links op het schoolplein. Kleutergroep A, groep 5, 6 en 7 komen door de rechterpoort het plein op en 

zetten hun fiets rechts op het schoolplein.  

De inloop en uitloop van alle groepen gebeurt elke dag gefaseerd in een vaste volgorde NA elkaar.  

 

Pauzes, buiten spelen en gymlessen 

Het plein wordt verdeeld in 2 helften: rechts van groep 6 en 7 is een helft en links bij groep 4 is een 

helft. We zien het samen buiten spelen door 2 vaste klassen als 1 groep. Zowel het buitenspelen als 

de lunchpauzes verlopen volgens een rooster. Groepen spelen apart van elkaar. Zie bijlage 2.  

Surveilleren gebeurt zoveel mogelijk door vaste vrijwilligers. Lukt dit niet, dan door de eigen 

leerkracht en wisselen collega’s elkaar af (2 x 15 minuten). 

Gymlessen worden alleen buiten gegeven en gaan bij slecht weer niet door. Gymkleding is niet nodig. 

Digitaal komt er wekelijks 1 buitenles, 1 energyzer voor in de klas en 1 activiteit bewegend leren. 

Deze kunnen ook doorgestuurd worden naar ouders. 

 

3. Consequenties voor lestijd  

Leerlingen krijgen de reguliere onderwijstijd aangeboden en gaan volledige dagen naar school. Het 

aanbod voor de thuisdagen vervalt. 

 

4. Consequenties voor aanbod  

Het reguliere onderwijsaanbod is weer van toepassing.  

• Het belangrijkste is om kinderen te zien en te spreken. Weer enige mate van veiligheid en 

structuur op school te bieden. Weer werken aan de groepsvorming. Aan elkaar te laten 

wennen. Dagelijks voldoende aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale 

activiteiten (gesprekken, spelletjes, Kwink, enz.). 

• Groep 4 t/m 8 maakt alle lessen op Snappet. Zo kan de leerkracht op afstand (computer) zien 

hoe het wordt gemaakt en is in de klas afstand van leerlingen houden mogelijk. 

 

5. Praktische afspraken 

• In de peuter- en kleutergroepen gebruiken we wegwerpbekers. 

• In groep 3 t/m 8 maken we in elk lokaal gebruik van afzetlint / tape om het gebied van 

bureau leerkracht tot digibord af te zetten. Daar komen GEEN kinderen. 

• Kinderen nemen geen materialen / voorwerpen / speelgoed e.d. van thuis mee. 

• Toiletgebruik voor groepen 3 t/m 8: Laat kinderen zoveel mogelijk gebruik maken van de 

toilet voor en na je afgesproken buitenspeeltijd/gymtijd. 

• We delen de speelplaats in 2 zones in voor het buiten spelen. Ook maken we een verdeling 

voor de gymlessen op woensdag. Inge neemt de gymles van de leerkracht over zodat die de 

handen even vrij heeft. Zie bijlage 2. 

• De jassen en tassen van kinderen gaan mee de klas in (met eten, drinken) zodat kinderen 

minder hoeven op de gangen hoeven te zijn. 
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• Kinderen die afwezig zijn, worden niet als ongeoorloofd afwezig geregistreerd. We houden 

wel bij wie wanneer afwezig was. 

• Eten, drinken (pakje drinken) en fruit moeten zo verpakt zijn dat kinderen dit zelf kunnen 

openmaken en geen hulp van de leerkrachten nodig hebben. 

• Bij de kleutergroepen: kleding aan die de kinderen, voor toiletgebruik, zelf open en dicht 

kunnen maken. Fruit niet in een bak leggen! 

• Lichte medische handelingen kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd. 

 

6. Groepsactiviteiten 

Groepsactiviteiten zoals vieringen en excursies gaan niet door. Kinderen mogen bij verjaardagen een 

kleine, verpakte traktatie meenemen voor de hele klas. Leerkracht spreekt dit af met de betreffende 

jarige / ouder. 

 

7. Ondersteuning door en contact met ouders  

Basisafspraak is duidelijk en eenduidig: er is geen fysiek contact tussen ouders en personeel.  

• Ouders komen niet op het schoolplein.  

• Dat betekent dat eventuele ouderhulp geen doorgang vindt.  

• Oudergesprekken worden beperkt tot het noodzakelijke en door middel van telefoon- of 

videogesprekken gehouden.  

• Uitzondering bij een oudergesprek is dat bij evt. doublure / verwijzing fysiek contact met de 

ouder(s) nodig is. Maximaal 4 personen in een lokaal, op ruime afstand van elkaar, zijn beide 

ouders, leerkracht en IB-er. 

 

8. Ondersteuning van leerlingen door (externe) professionals en stagiaires  

Basisafspraak is dat deze hulpverlening weer mag worden opgestart.  

• Op het moment dat een hulpverlener de school betreedt, wordt van deze persoon verwacht 

dat hij/zij dezelfde regels en maatregelen in acht neemt zoals die ook voor de overige 

personeelsleden gelden.  

• Uiteraard hebben we hierbij ook rekening te houden met voorschriften die hulpverleners 

vanuit hun eigen werkgever krijgen opgelegd.  

• Vrijwilligers en stagiaires worden ingezet volgens wettelijke richtlijnen en houden zich ook 

zoveel mogelijk aan de 1,5 meter afstand tussen leerkracht en kinderen. 

 

Opvang 

De kinderopvang en het peuterwerk waren sinds 11 mei regulier open. We volgen hier de 

protocollen vanuit de rijksoverheid, Brancheorganisatie Maatschappelijke kinderopvang en PO-raad. 

 

1. Peuterwerk 

• De openingstijden blijven hetzelfde als voor de sluiting: op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag van 8.30 – 12.30 uur (op vrijdag tot 12.20 uur). 

• Peuters komen om 8.30 – 8.35 uur op school en worden bij de poort door 1 pedagogisch 
medewerker ontvangen. Zij brengt de peuter(s) meteen naar binnen naar de andere 
pedagogische medewerker. Vervolgens gaat zij weer naar buiten om de andere peuter(s) bij 
de poort te ontvangen. Ouders komen niet op het plein of in het gebouw. 

• Ouders wordt gevraagd om hun kind een lunchpakketje (eten en drinken) mee te geven 

(i.v.m. zoveel mogelijk afstand houden van kinderen en klaarmaken broodmaaltijd). 
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2 Buitenschoolse opvang (BSO) 

De BSO is alleen beschikbaar voor de kinderen die een BSO-contract hebben. Kinderen worden bij 

voor het ophalen door de medewerker naar de poort gebracht. Ouders komen niet op het 

schoolplein of in het schoolgebouw. Dringend verzoek aan ouders is om op de afgesproken tijd te 

komen. 

3 Noodopvang 

In principe komt de noodopvang tijdens reguliere openingstijden van het onderwijs en de 

kinderopvang met ingang van 8 juni te vervallen. 

 

Verdere richtlijnen van het RIVM 

 

1 Ziekteverschijnselen tijdens opening  

• Als een personeelslid gedurende de dag Corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het 

personeelslid naar huis.  

• Wanneer een kind gedurende de dag Corona gerelateerde klachten ontwikkelt, worden 

ouders gebeld en wordt het kind direct door de ouder opgehaald. Ook eventuele 

broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook 

niet naar de BSO.   

• Gebruik geen temperatuurmeting als indicator. Zonder uitzondering moet een leerling of 

personeelslid met klachten naar huis. Een temperatuurmeting bij twijfel kan juist 

onduidelijkheid geven.  

 

2 Thuisblijfregels kinderen  

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:  

•  Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten3 blijft thuis:   

•  Neusverkoudheid.   

•  Hoesten.   

•  Moeilijk ademen/benauwdheid.   

•  Tijdelijk minder ruiken en proeven.   

•  Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  

•  Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en 

uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur 

geen klachten meer heeft.  

•  Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten 

heeft, blijft de leerling ook thuis.  

•  Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school 

en de opvang.  

•  Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 

heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen 

thuisblijven.  

•  Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school 

contact op met de GGD. 

 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

•  Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 

ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.  

•  Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 

(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).  

•  Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek 

onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). 
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3 Thuisblijfregels personeel  

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:  

•  Een personeelslid met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:   

•  Neusverkoudheid.  

•  Hoesten.  

•  Moeilijk ademen/benauwdheid.  

•  Tijdelijk minder ruiken en proeven.  

•  Een personeelslid met koorts boven 38 °C blijft thuis.  

•  Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/ zij ten minste 7 dagen 

thuisblijven en uitzieken. Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 

24 uur geen klachten meer heeft.  

•  Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38°C en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.  

•  Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer naar 

school.  

•  Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve 

uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra 

dagen thuisblijven.  

•  Personeelsleden met klachten nemen contact op met de bedrijfs-/ arbo-arts.  

 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

•  Personeelsleden met coronagerelateerde klachten worden getest conform het landelijk testbeleid 

en opgestelde uitgangspunten. De regie van het testbeleid ligt bij de GGD.  

•  Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke werkzaamheden je 

eventueel vanuit huis kunt doen).  

•  Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school 

(keuze medewerker in overleg met de bedrijfs-/arbo-arts of behandelend arts en werkgever).  

•  Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van 

werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever en behandelend arts).  

•  Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat 

hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen 

kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. Indien een individueel personeelslid 

toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit 

veiligheidsoverwegingen is het niet nodig.  

•  Medische informatie van het personeelslid wordt niet gedeeld met de werkgever of collega’s.  

•  De bedrijfs-/arbo-arts kan hierbij betrokken worden. 

•  Personeelsleden die zwanger zijn en tijdens de sluitingsperiode waren vrijgesteld van noodopvang 

worden weer ingezet voor fysiek onderwijs of opvang.  

•  Als een personeelslid elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de 

klachten. Het personeelslid mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je 

gewend bent, dan blijft het personeelslid thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. 

 

4 Capaciteit  

Bij afwezigheid van personeel wordt waar mogelijk een beroep gedaan op de vervangingspool van de 

stichting.  
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Bijlage 1     

Schema binnenkomst en vertrek schooldag 

Binnenkomst: 

Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen op het schoolplein (alle groepen). Leerkrachten staan vanaf 8.15 

uur op de verzamelplaats. Bij de poort staan teamleden die geen eigen groep hebben. Zij stimuleren 

evt. het kort en snel afscheid nemen. Bij binnenkomst in het lokaal worden de handen ontsmet. 

4 ingangen/uitgangen: 

• Ingang A: rechteringang voorkant school (hoofdingang). 

• Ingang B: linkeringang voorkant school (ingang peuter/BSO klas). 

• Ingang C: Rechteringang achterkant school (bij de boomstam). 

• Ingang D: Linkeringang achterkant school (bij de klimmuur). 

8 verzamelplaatsen: 

Peuters: Voor het BSO/Peuter lokaal aan de raamkant/straatkant. 

Groep A: Bij het gemetselde bankje voor lokaal Kleuterklas A.  

Groep B: Bij de zandbak. 

Groep 3: Bij de klimmuur/duikelstangen. 

Groep 4: Bij het klimtoestel voor lokaal groep 4. 

Groep 5: Bij de boomstam voor lokaal groep 5. 

Groep 6: Voor lokaal groep 7. 

Groep 7: Voor lokaal groep 6. 

Groep 8: Bij de bankjes onder de grote boom op de kleine speelplaats. 

Tijd Groep Ingang 

8.20 naar binnen B B 

3 D 

7 A Deze twee groepen op de gang even 
op elkaar wachten totdat 1 groep 
binnen is, voordat de 2e groep naar 
tussenruimte gaat. 

5 C 

8.25 naar binnen A A 

4 D 

6 C 

8 B 

8.30 naar binnen (evt. 8.35) Peuters B 

Tijd Groep Uitgang 

12.30 naar buiten Peuters B 

14.25 naar buiten B B 

3 D 

7 A 

5 C 

14.30 naar buiten A A 

4 D 

6 C 

8 B 

Leerkracht loopt mee met zijn/haar groep naar de verzamelplaats en blijft daar totdat iedereen naar 

huis is/opgehaald is. 
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Bijlage 2     

Muziekrooster, gymrooster & buitenspelen 

Muzieklessen door meester Bart: 
De muzieklessen zijn in het muzieklokaal op woensdagochtend EN vrijdagochtend. Deze 
muzieklessen zijn extra vanwege de gemiste lessen tijdens de sluiting. Past de tijd niet in je 
lesrooster, dan onderling ruilen en doorgeven aan meester Bart. 
 

woensdag EN vrijdag Groep 

 08.45 – 09.05 A 

09.05 – 09.25 B 

09.25 – 09.50 3 

09.50 – 10.15 4 

10.30 – 11.00 5 

11.00 – 11.30 6 

11.30 – 12.00 7 

12.00 – 12.30 8 

 
Gymlessen door juf Inge:  
De gymlessen vinden plaats op het ‘vak’ linksachterin bij het fietsenhokje, bij de gele paal en het stuk 
tussen het muzieklokaal en de poort. Zo kan er in 3 vakken worden gegymd. 
Inge neemt de gymles over, leerkracht is ‘vrij’ op dat moment. Groepen 3 t/m 8 krijgen gymles.  
Op deze dag mogen de peuters en kleuters zelf een tijd buiten spelen in ‘hun vak’. 

Speelkwartier elke ochtend   Tijd gymlessen Woensdag 

10.00 - 10.15 A,B,5,6  08.40 - 09.10 Groep 7 

10.20 - 10.35 3,4,7,8  09.15 - 09.45 Groep 4 

Middagpauze op ma-di-do   09.50 - 10.20 Groep 8 

12.00 - 12.25 A,B,5,6  10.30 - 11.00 Groep 6 

12.30 - 12.55 3,4,7,8  11.05 - 11.35 Groep 3 

   11.40 - 12.10 Groep 5 

 

- Iedere 2 groepen hebben hun eigen zone op het schoolplein om te spelen (linkerhelft of 
rechterhelft). De leerkracht evt. neemt zelf spelmateriaal / ballen mee voor de kinderen. 

- Steeds 5 minuten ertussen i.v.m wisselen / drukte in de gangen. 
- De bel staat uit, dus zelf goed de tijden in de gaten houden. 
- Lunchen en fruit eten doe je op een eigen tijd in de klas. 

 


