
 
 

SKVR hervat stapsgewijs haar activiteiten   

Onderstaande afspraken zijn van toepassing op alle docenten die vanuit SKVR werken in het 

basisonderwijs en/of speciaal (basis) onderwijs. 

De veiligheid staat te allen tijde voorop en de focus van dit protocol is hygiëne- en 

veiligheidsmaatregelen. De richtlijnen zijn afkomstig van het RIVM en zijn leidend. Daarnaast zijn de 

richtlijnen vanuit de Gemeente Rotterdam veilig sporten van toepassing. Voor de activiteiten in het 

onderwijs zijn de volgende protocollen leidend en zullen daar waar deze aanwezig zijn de aanvullende 

school specifieke protocollen gevolgd worden:  

• Protocol sector Cultuureducatie en participatie 

• Protocol volledig openen basisonderwijs van de PO-Raad  

• Protocol volledig openen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs van de PO-Raad 

• Protocol opstart voortgezet speciaal onderwijs van de PO-Raad 

Bij nieuwe inzichten, bijvoorbeeld naar aanleiding van resultaten uit lopende onderzoeken, wordt het 

protocol aangepast. 

 

 

1. Algemene 
RIVM richtlijn 

▪ Tussen docent en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 
worden. 

▪ Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
▪ We wassen onze handen vaak en goed. 
▪ We schudden geen handen. 
▪ We hoesten in onze elleboog.  
▪ We gebruiken papieren zakdoekjes. 
▪ We raken ons gezicht niet aan. 

2. Thuisblijfregels 
– gezondheid  

Iedereen blijft thuis bij de volgende klachten:  
▪ Verkoudheid 
▪ Niezen  
▪ Hoesten  
▪ Keelpijn  
▪ Moeilijk ademen  
▪ Koorts  
Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 
graden) blijft iedereen in je huishouden thuis. Niemand met corona gerelateerde 
klachten komt naar school of SKVR.  
▪ Docenten die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op de 

school (keuze docent in overleg met SKVR). Er wordt gezocht naar alternatieve 
werkzaamheden. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/veilig-sporten/
https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-pandemie/branchespecifiek/protocol
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-speciaal-onderwijs.pdf
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-VSO-26-mei.pdf


 
 

▪ Docenten met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld 
van werk op de school (keuze docent in overleg met SKVR). Er wordt gezocht naar 
alternatieve werkzaamheden. 

▪ Een docent die niet tot de risicogroep behoort, maar zich wel ernstig zorgen maakt, 
gaat hierover in een gesprek met SKVR om tot afspraken te komen  over de precieze 
invulling van de werkzaamheden.   

 



 
 

1. Algemene 
richtlijnen 

Met ingang van 8 juni 2020 zijn de volgende regels van toepassing op de scholen: 
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.  
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden, m.u.v. leerlingen in 

het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).  
3. Leerlingen in het VSO houden 1,5 meter afstand van elkaar en van docenten. 
4. Tussen docent en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.  
5. Tussen docenten onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact 

voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  
6. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  
7. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
8..Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.  
9. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

2. Richtlijnen 
lesaanbod 
binnen de 
diverse 
scholen  

Het is als vanzelfsprekend eigen schoolbeleid hoe invulling wordt gegeven aan het 
lesaanbod. Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met 
groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies (o.a. 
bezoeken aan culturele instellingen). 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. De uiteindelijke afweging hierover 
zal op school- of bestuursniveau gemaakt moeten worden, in overleg met de eigen MR en 
evt. de Veiligheidsregio, binnen de richtlijnen van het RIVM.  
Indien een groepsactiviteit georganiseerd wordt, dan vindt deze bij voorkeur buiten en in 
de eigen vaste klas of groep plaats.  
Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor 
leerlingen in het primair onderwijs toegestaan.  

1. Algemeen Alle cultuurlessen mogen binnen plaatsvinden. Het heeft de voorkeur van de PO- Raad 
lessen zang, dans en theater, waar dat kan, buiten plaats te laten vinden, maar als het 
niet anders kan binnen, en dan matig intensief. SKVR volgt voor cultuurlessen het rooster 
en de mogelijkheden van de school.  

2. Instrumentale 
lessen 

SKVR wijkt af van het protocol primair onderwijs wat betreft het gebruik van 
blaasinstrumenten. SKVR start nog niet met lessen op blaasinstrumenten, omdat de 
instrumenten door meerdere groepen gedeeld worden en wij ondanks tussentijds 
schoonmaken van mondstukken geen risico’s willen nemen voor leerlingen en docenten. 
Voor lessen waarin andere instrumenten dan blaasinstrumenten worden gebruikt, geldt 
het volgende: 

• Instrumenten kunnen worden gebruikt, mits deze tussen de lessen door 
schoongemaakt kunnen worden.  

• De school zorgt voor voldoende schoonmaakmateriaal. 

• Het schoonmaken kost tijd, hierdoor kan de les korter duren. 

3. Zingen in 
lessen 

Zingen is voor leerlingen toegestaan. Het advies met betrekking tot zingen in lessen die 
binnen plaatsvinden is: 

• Zing matig intensief (niet te hard, niet te lang) 

• Wissel het zingen af met andere activiteiten; dus zing niet de hele les 

4. Gebruik van 
ruimtes en 
ventilatie als 
cultuurlessen 
binnen 
plaatsvinden 

Lessen vinden plaats in een leslokaal waar goed geventileerd kan worden, zowel tijdens 
de les als tussen verschillende lessen.  
Om risico’s voor docenten en leerlingen te beperken streven we het volgende na:  

1) Bij lessen ‘zingen in de klas’  verplaatst de muziekdocent zich naar de 
verschillende groepen/klassen. Hiermee wordt vermeden dat verschillende 
groepen na elkaar in een ruimte komen waar veel gezongen wordt. 



 
 

2) Bij disciplines als dans, theater en instrumentale lessen muziek die plaatsvinden 
in een apart lokaal: Er wordt rekening gehouden met groepswisseling (klassen 
worden zoveel mogelijk gescheiden gehouden). 

3) Bij lessen gegeven door 2 docenten: In het lokaal is voldoende ruimte om 1,5m 
afstand tot leerlingen en elkaar te kunnen houden. 

 


