KVLO-protocol Lichamelijke Opvoeding (LO) in het Voortgezet Onderwijs (VO)
en het Praktijkonderwijs (PrO) schooljaar 2020-2021
Update: VO- en PrO scholen, 31 maart 2021
Let op!
De protocollen van de VO-raad en KVLO zijn leidend. Echter omwille van de veiligheid kunnen
veiligheidsregio’s nadere maatregels stellen en besluiten nemen, en kunnen GGD-en nadere
adviezen geven, afhankelijk van de lokale situatie en accommodatie, waardoor het niet is
uitgesloten dat in bepaalde gevallen de gymzalen en of de kleedkamers gesloten blijven.
De LO-lessen vinden zoveel mogelijk buiten plaats. Als de lessen buiten plaatsvinden dan hoeven
de leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand te houden (net als bij buitensport).
Als LO toch binnen plaatsvindt, bijvoorbeeld vanwege slechte (weers)omstandigheden, dan dienen
leerlingen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden.
Zie ook het aangepaste algemene protocol van de VO-raad bij punt 1 hieronder.
Aansluitend bij het OMT-advies, het kabinetsbeleid en de protocollen ‘Heropening voortgezet
onderwijs’ en het ‘Servicedocument opstart praktijk- en beroepsonderwijs’ (VO-raad, FvOv, AOb, CNV
Onderwijs) adviseert de KVLO de volgende werkwijze voor de lessen Lichamelijke Opvoeding
(VO/PrO) 1.
1. Uitgangspunt is het ‘Protocol van de sociale partners: Heropening voortgezet onderwijs’ en
het ‘Servicedocument opstart praktijk- en beroepsonderwijs’ (PrO) m.i.v. het nieuwe
schooljaar 2020-2021, opgesteld door CNV Onderwijs, AOb, FvOv en VO-raad.
https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-volledig-openen-voortgezet-onderwijs-beschikbaar

2. Praktische aspecten en handreiking met advies opstarten LO/PrO in het voortgezet
onderwijs en praktijkonderwijs m.i.v. het nieuwe schooljaar 2020-2021 (opgesteld door de
KVLO in afstemming met OCW, RIVM en VO-raad).
De onderstaande richtlijnen voor het opstarten van LO in het VO/PrO zijn afgeleid van het
bovengenoemd protocol Volledig openen voortgezet onderwijs.
Voor VO/PrO
• Houd als docent 1,5 m afstand tot de leerlingen en docenten/medewerkers onderling.
• De leerlingen houden binnen onderling 1,5 meter afstand tot elkaar; fysiek contact met
andere leerlingen is niet toegestaan. Buiten hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand te
houden.
• Handhaaf strikt de voorschriften voor hand- en toilethygiëne.
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Met Lichamelijke Opvoeding (LO) wordt ook Bewegingsonderwijs bedoeld.
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•
•
•
•

Voor en na de les wassen leerlingen en docenten hun handen.
Scholen bepalen zelf de organisatorische en logistieke invulling.
Voorkom bewegingsactiviteiten waar fysiek contact en fysieke leerhulp van de docent
voorwaardelijk is (bijvoorbeeld bij vangen, stoeien en acrobatiek).
Volg het eigen vakwerkplan/PTA voor LO (en LO2/BSM) op basis van de kerndoelen en
eindtermen.

Hygiënemaatregelen en veiligheid
•
•

•
•
•
•

Handen wassen, bij voorkeur met water en zeep, voor en na de les en na toiletbezoek.
In elke accommodatie voor LO liggen bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende
handgel en oppervlaktesprays (bestaande uit water en zeep/allesreiniger, geen
desinfectiemiddel).
Oppervlakten en (spel)materialen die door docenten zijn gebruikt en aangeraakt reinigen
met water en zeep.
School bepaalt welke hygiënemaatregelen: gebruik van water en zeep en/of desinfecterende
handgel. Daarnaast dienen papieren handdoekjes beschikbaar te zijn.
Dagelijks intensief schoonmaken van de school, met nadruk op contactpunten en de
toiletbediening.
Uiteraard geldt dat leerlingen thuisblijven bij corona-gerelateerde klachten, of als
gezinsleden klachten hebben. De specifieke regels staan in het algemene protocol ‘Volledig
openen voortgezet onderwijs.’

Uitvoering van de lessen lichamelijke opvoeding
•
•
•

•

•

•

•

Gymlessen vinden zoveel als mogelijk buiten plaats waarbij leerlingen onderling geen 1,5
meter afstand hoeven te houden.
De lessen die buiten worden gegeven kunnen met de hele groep/klas plaatsvinden, mits de
omstandigheden dat toelaten.
Om iedereen tijdens de lessen die binnen worden gegeven op 1,5 meter afstand te houden,
is het raadzaam om het aantal leerlingen te beperken tot een maximum van 16 (halve
klassen), mits de omstandigheden en de onderwijshuisvesting dat toelaten.
Het is aan te bevelen juist op de dagen dat leerlingen naar school gaan ook LO op school aan
te bieden en dan het liefst met een blokuur, dat scheelt verplaatsingen en dat is ook fijn voor
het sociale contact dat de leerlingen zo gemist hebben.
In het geval in het PTA-programma voor LO2 en BSM nog onderdelen staan gepland die
onmogelijk op 1,5 meter afstand kunnen worden georganiseerd, hebben scholen ruimte om
het PTA-programma zo aan te passen dat de eindtermen van de examenvakken met naleving
van de afstandsregels gerealiseerd kunnen worden. Scholen kunnen het PTA-programma
aanpassen, mits dit in samenspraak gaat met ouders en leerlingen in de MR en dit wordt
gemeld aan de inspectie.
Externe sportaccommodaties die voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt kunnen
geopend blijven, dat geldt ook voor de kleedkamers en douches en voor de
sportaccommodatie die de school zelf in eigen beheer heeft.
Richtinggevend voor de lessen zijn de kerndoelen, leerlijnen, het vakwerkplan c.q. PTA en de
reguliere veiligheidsvoorschriften.
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•
•

•

•
•
•

Bij activiteiten binnen (in de gymzaal/sporthal) moet de accommodatie regelmatig worden
geventileerd.23
Het dringende advies voor het dragen van mondkapjes c.q. mondneusmaskers tussen en
voor en na de lessen in de gangen, kantine, aula e.d. kan ook gelden voor bepaalde
praktijkvakken, maar geldt niet voor de lessen LO en het gebruik van de kleedkamers.4
Bij een praktisch vak als LO is extra aandacht voor schoonmaak noodzakelijk.
o Docenten maken na elke les het door hen gebruikte materiaal schoon met
eerdergenoemde schoonmaakmiddelen.
o Maak iemand binnen de sportaccommodatie verantwoordelijk voor het
schoonmaakprotocol.
Leerlingen kunnen zich in de kleedkamers omkleden en eventueel douchen na de les,
conform schoolbeleid.
Bepaal de nieuwe logistieke- en gedragsregels naar/in/van de sportaccommodatie en
communiceer daar duidelijk over (posters).
De afweging over het al dan niet organiseren van sportieve groepsactiviteiten wordt op
school- of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM. In het geval van
buitenlandse reizen is het noodzakelijk de nationale en lokale afspraken te kennen, en
rekening te houden met het feit dat deze snel kunnen wijzigen.

Zie ook de update van het algemene VO-protocol van de VO-raad en sociale partners.5
KVLO/LO-platform e.a., 31 maart 2021
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https://www.kvlo.nl/nieuws/berichten/richtlijnen-en-adviezen-opstart-scholen3a-ventilatie-gymzalen.html
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https://www.kvlo.nl/nieuws/berichten/ventilatie-op-scholen3a-11-procent-28777-locaties29-nog-niet-oporde.html
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https://www.kvlo.nl/nieuws/berichten/mondkapjes-in-het-vo-vanaf-5-oktober.html
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https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-volledig-openen-vo-geupdatet

3

