Protocol heropening
Bewegingsonderwijs
Aansluitend bij het OMT-advies, het kabinetsbeleid en de protocollen Opstart primair
onderwijs en speciaal (basis)onderwijs (PO-Raad, FvOv, AOb, CNV Onderwijs, AVS e.a.)
adviseert de KVLO de volgende werkwijze voor het bewegingsonderwijs.
1. Algemeen. Basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs m.i.v. 11 mei 2020 (zoals
opgesteld in de opstartprotocollen en aan de hand van de richtlijnen van het
RIVM)

https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/
2. Praktische aspecten en handreiking met advies opstarten bewegingsonderwijs
(opgesteld door de KVLO in afstemming met OCW, RIVM, AVS en PO-Raad)

Voor het primair onderwijs
• Tref voorbereidingen voor halve bezetting per dag, zoals werken met halve klassen en
om-en-om laten deelnemen van kinderen aan onderwijs op school.
• Geef bij voorkeur les in halve groepen (10-15 leerlingen).

Voor het speciaal (basis) onderwijs
• Tref voorbereidingen voor 100% van de leerlingen, 100% van de tijd, in
overeenstemming met beleid van de school.

Voor PO en SO
• Handhaaf strikt de voorschriften voor hand- en toilethygiëne.
• Voor en na de les wassen leerlingen en leerkracht hun handen.
• Houd als leerkracht altijd 1,5 meter afstand van andere volwassenen. Dit geldt ook
voor de gebruikelijke ondersteuners of assistenten in het speciaal (basis)onderwijs.
• Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen.
• Volg zo veel mogelijk het eigen vakwerkplan/leerlijnen voor PO/SO.
• Beperk bewegingsactiviteiten waar fysiek contact voorwaardelijk is (bijvoorbeeld
stoeien en acrobatiek).
• Voor leerlingen die in het kader van passend onderwijs geplaatst zijn in het regulier
onderwijs kan eventueel in overleg met de schoolleiding een maatwerk aanpak nodig
zijn.
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Uitvoering van het bewegingsonderwijs
• De lessen worden in ieder geval tot 2 juni a.s. bij voorkeur buiten gegeven. Als er
geen buiten-accommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is (bijvoorbeeld in het
Speciaal Onderwijs), dan worden er in een binnen-accommodatie
(gymzaal/speellokaal) alleen matig-intensieve activiteiten verzorgd.1
• De leerlingen hoeven geen 1,5 meter van elkaar in acht te nemen, fysiek contact met
andere leerlingen is toegestaan.
• Handhaaf tussen basisschoolleerlingen en leerkrachten zoveel mogelijk de
afstandsnorm van 1,5 meter. Bij de jongste kinderen (groep 1-4) kan fysiek contact
niet altijd worden voorkomen (in de les en in de kleedkamer). In het speciaal
(basis)onderwijs is het handhaven van de afstandsnorm niet mogelijk en geldt
hetzelfde als voor de jongste kinderen in het regulier basisonderwijs.
• Contact met materiaal en gezamenlijk gebruik daarvan door leerlingen is toegestaan.
De leerkracht gebruikt eigen materiaal en probeert contact met materiaal van
leerlingen te voorkomen. Materialen moeten regelmatig ontsmet worden (na iedere
les).
• Leerlingen douchen na de les niet op school, maar thuis.
• Fysiek onderwijs wordt zoveel mogelijk aangevuld met een vorm van onderwijs op
afstand. Scholen zorgen tenminste voor oefenstof op de dagen dat leerlingen niet op
school komen. De vorm van afstandsonderwijs geeft de school vorm binnen de
mogelijkheden waarbij de school rekening houdt met de belastbaarheid van het
onderwijspersoneel.
Bij mogelijke ziektegevallen
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek
onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).
• 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).
• Leerlingen met coronagerelateerde klachten gaan naar huis/blijven thuis en worden
zo mogelijk door de GGD getest met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
• Personeelsleden met coronagerelateerde klachten worden getest conform de
zorgaanpak.
• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op
school (keuze medewerker in overleg met de werkgever).
• Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden
vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever).
• Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen
maakt, gaat hierover in een gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt
beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de
werkzaamheden.
• Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan één ziektegeval hebben.

Het virus lijkt in buitenlucht sneller te verdunnen, waardoor er minder risico op verspreiding is. Met
een beperktere ventilatie en luchtkwaliteit in zalen is het daarom gewenst om laag-intensieve
activiteiten te verzorgen zodat er minder zweet, luchtverplaatsing etc. vrijkomt.
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3. Vervolg
•
•

De KVLO volgt nauwgezet de herstart van het onderwijs en het beleid van de
rijksoverheid voor het onderwijs rond COVID 19.
Zodra er zicht is op nieuwe/aangepaste maatregelen die door de regering voor 20
mei zijn aangekondigd – of indien eerder noodzakelijk – wordt dit protocol
heroverwogen en zo nodig aangepast.

4. Voortgezet onderwijs m.i.v. 2 juni 2020
De openstelling van het voortgezet onderwijs is op dit moment voorzien op 2 juni as. Het
uitbrengen van een advies voor bewegingsonderwijs in het VO zal volgen zodra er meer
duidelijkheid is over de aanpak en de maatregelen.

KVLO/LO-platform e.a., 29 april 2020

3

