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Protocol Zondagsschool Mookhoek 

September 2020 
 
 
 

 

 

De zondagsschool neemt de RIVM-maatregelen in acht. Heeft een kind klachten als koorts, 
hoesten, verkoudheid, niezen, kortademigheid (of een huisgenoot heeft corona-achtige 
verschijnselen) dan geldt nog de regel dat hij/zij thuis blijft. Als een test uitwijst dat er geen 
sprake is van corona, dan mag het kind weer naar de zondagsschool. 

 
De volgende regels zijn van toepassing: 

1. Alle kinderen kunnen naar de zondagsschool. 
2. De zondagsschool begint om 9.30 uur in het verenigingsgebouw voor alle kinderen.  
3. Inloop is mogelijk vanaf 9.15 uur. 
4. Een ouder brengt de kinderen naar het verenigingsgebouw. 
5. Tussen de kinderen hoeft er geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
6. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 
7. De zondagsschool zorgt ervoor dat de kinderen vaak hun handen wassen. 
8. Na de zondagsschool gaat ieder kind met hun ouders mee. 

 
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, 
is het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om: 

• Een goede melding en monitoring van besmettingen; 

• Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen 
het gebouw binnentreden. 

• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.  
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  Algemeen 
1 Algemene RIVM-richtlijn 

Veiligheidsrisico’s 
De zondagsschool hanteert de RIVM-richtlijn: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19.  Specifiek 
zijn de volgende maatregelen van kracht: 

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

• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 

• Zondagsschool meldt zich bij de GGD wanneer er sprake is van een of meer 
bevestigde besmettingen met COVID-19 als zij daarover nog niet door de 
GGD zijn benaderd. 

2 Fysiek contact • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar 

• Iedereen wast goed zijn/haar 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 

3 Hygiëne maatregelen Zondagsschool draagt 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: bij aanvang, na toiletgang 

• Gebruik van papieren handdoekjes. 

• Oppervlakten reinigen met water en zeep 
Een of meerdere leiding moeten verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering 
van deze hygiënemaatregelen. 
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

• Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiëne voorschriften van het 
RIVM zo veel mogelijk worden nageleefd. 

• Leiding draagt geen persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien een 
individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke 
beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit 
veiligheidsoverwegingen is het niet nodig. 

4 Hygiëneregeling 
leermiddelen  

Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplekken dienen bij gebruik 
door meerdere leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en 
zeep. Ook materialen die door meerdere leiding wordt gebruikt, worden met 
regelmaat schoongemaakt met water en zeep. 
Voor elektronica: gebruik oppervlaktesprays voor elektronica  

5 Schoonmaak Dagelijks intensieve schoonmaak door schoonmaakprofessionals. De nadruk ligt op 
contactpunten en toiletbediening. Prullenbakken worden regelmatig geleegd. 

 

Aanwezigheid van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en externen in het gebouw   
1 Aanwezigheid van kinderen 

op de zondagsschool 
• De kinderen kunnen naar de zondagsschool. Tussen de kinderen onderling 

hoeft geen 1,5 meter afstand gehandhaafd te worden. 

• Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van 
blaasinstrumenten is voor leerlingen in het primair onderwijs toegestaan. 

2 Aanwezigheid in het 
gebouw van 
ouders(s)/verzorger(s) en 
leiding. 

Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in het gebouw van 
ouder(s)/verzorger(s) en leiding toegestaan. Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m 
afstand tot elkaar en passen strikt e hygiëne voorschriften toe. 

3 Oudergesprekken Oudergesprekken kunnen in het gebouw plaatsvinden met het strikt toepassen van 
triage en de 1,5 m afstand. 

 

In en rondom het gebouw   
1 Rondom het gebouw Rondom het gebouw geldt eveneens de 1,5 m afstand tussen volwassenen 

2 Looproutes in en om het 
gebouw 

De zondagsschool hanteert looproutes 

3 Ventilatie  Voor aanvang zal het de zaal geventileerd worden. 
Indien het mogelijk is zal ook tijdens de zondagsschool de ruimte geventileerd worden. 

 
 
 
 
 

  

http://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen
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Gezondheid   
1 Medisch handelen Medisch handelingen kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen 

worden uitgevoerd. Indien een individueel leiding toch behoefte heeft aan persoonlijke 
beschermingsmiddelen, kan daarover overlegd worden. Vanuit 
veiligheidsoverwegingen is het niet nodig 

2 Wegstuurbeleid • Wanneer een leiding gedurende de zondagsschool klachten ontwikkelt zoals 
genoemd, gaat de leiding naar huis. 

• Wanneer een kind gedurende de zondagsschool klachten ontwikkelt, gaat de 
leerling naar huis. 

Leerlingen in groep 1 of 2 kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve: 
o Als het kind ook koorts of andere COVID-19 klachten heeft; 
o Als het kind contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19; 
o Als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of 

last van benauwdheid heeft. 

• Als het kind koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden 
eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis. 

 
Specifiek is de volgende maatregel van kracht: 

• Als een kind ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger 
opgehaald. 

 


