
Hygiëneprotocol HaSa schoolbegeleiding (laatste aanpassing 22-8-2020) 

In onderstaand document zijn uitgangspunten geformuleerd voor het (gefaseerd) 

heropenen van HaSa. Dit protocol is 13 mei al in werking getreden. HaSa is toen weer met 

de begeleiding van de basisschoolleerlingen gestart. Het kabinet heeft op 19 mei besloten 

dat, met inachtneming van specifieke maatregelen, de middelbare scholen ook weer 

opengaan. HaSa zal haar deuren ook weer openen voor de middelbare scholieren. Deze 

maatregelen zullen dus ook gaan gelden voor de leerlingen van de middelbare scholen. Voor 

basisschoolleerlingen gelden geen afstandsregels.  

Vanzelfsprekend moet de veiligheid en gezondheid van leerlingen, begeleiders en ouders 

gewaarborgd zijn. Daarvoor is dit protocol opgesteld. Dit is gebaseerd op richtlijnen van het 

RIVM en het kabinet. Het protocol is geschreven op een situatie dat het afstandscriterium 

van 1,5 meter voor iedereen van toepassing is. Nu de afstandsregel voor leerlingen van de 

middelbare school is aangepast, hanteren wij 1 meter afstand tussen leerlingen en 1,5 

meter tussen leerling en begeleider.  

Wij willen voorkomen dat er te veel leerlingen bij HaSa aanwezig zijn, daarom worden 

leerlingen in groepen ingedeeld. Naar aanleiding van nieuwe inzichten, dan wel nieuwe 

richtlijnen vanuit het kabinet en/of het RIVM, kan dit protocol herzien worden. 

Vanaf 2 juni vervalt de online HWB. 

  

1. Hygiëne en veiligheid bij opstart 

De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:  

  

1. Begeleiders en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt 

ook voor begeleiders onderling en voor leerlingen onderling.  

2. We wassen onze handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden 

(bij binnenkomst en bij toiletbezoek). 

3. We schudden geen handen.  

4. We hoesten en niezen in onze elleboog.  

5.  We zitten niet aan ons gezicht. 

 

Een personeelslid/leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis bij:  

1. Neusverkoudheid.  

2. Hoesten.  

3. Moeilijk ademen/benauwdheid. 



 

Een personeelslid/leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis. 

Een personeelslid/leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken en mag pas 

weer naar HaSa als hij/zij na deze 7 dagen, ook 24 uur geen klachten meer heeft. 

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

benauwdheidsklachten heeft, blijft een personeelslid/leerling ook thuis. 

Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag een 

personeelslid/leerling weer naar HaSa. 

Als iemand in het huishouden van een personeelslid/leerling getest is voor COVID-19 en 

een positieve uitslag heeft, moet een personeelslid/leerling wachten, tot die persoon 24 

uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. 

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dit betekent dat HaSa een 

keuze heeft gemaakt voor desinfectie zuilen.  

Verder zullen er hygiëne schermen aanwezig zijn, zodat de begeleiders wel op een veilige 

manier naast de leerlingen kunnen zitten om te helpen.  

 

2. Groepsgrootte 

De maximale groepsgrootte wordt bepaald door de fysieke vormgeving van de 

onderwijshuisvesting. Dat betekent dat er in de bovenruimte 8 leerlingen plaats kunnen 

nemen en in de benedenruimte 5 leerlingen. 

 

3. Werkplek 

De werkplekken staan op minimaal 1-1,5 meter afstand van elkaar. 

Om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte, zullen de leerlingen dicht bij 

de muur of het raam zitten. 

Bij binnenkomst in het lokaal wassen leerlingen en begeleiders hun handen met de 

desinfecterende gel.  

Na elke leerling wissel maken de begeleiders de zitplek en de tafel schoon. 

Er zullen bij elke werkplek hygiëne schermen aanwezig zijn, zodat de begeleider wel naast 

of tegenover de leerlingen kan zitten, om te helpen met het werk/planning enz. 

De bovenruimte van HaSa is verbouwd en heeft nieuwe kozijnen en ramen. De ruimtes 

worden tussendoor gelucht, door de ramen en deuren open te zetten. 



Leerlingen nemen zelf hun boeken en woordenboeken mee. Is het nodig om een boek van 

HaSa te gebruiken, dan wordt dit boek na afloop door de begeleiders schoongemaakt.  

  

4. Pauze 

Leerlingen blijven zoveel mogelijk in de aangewezen ruimte gedurende de 

huiswerkbegeleiding/bijles, de begeleiders kunnen wisselen.  

Leerlingen mogen in de pauze wel weer naar beneden en een rondje lopen. 

Brasserie Mets is vanaf 1 juni weer open en het is ook mogelijk eten en drankjes te 

bestellen. De brasserie hanteert wel aangepaste openingstijden. 

Er zal voorlopig geen fruit en snoep zijn, het is belangrijk om zelf eten mee te nemen. 

Limonade wordt door de begeleiders ingeschonken en uitgedeeld. 

  

5. Bij aankomst en vertrek 

Om de spreiding van leerlingen mogelijk te maken en de drukte op het park te 

verminderen, is het goed om verschillende begin- en eindtijden van begeleidingsuren te 

hanteren. Daarmee wordt ook de druk op de publieke ruimte verlicht. 

Alle leerlingen gaan bij aankomst op het park direct naar binnen en wachten niet buiten 

voor de deur.  

Alle deuren zullen zoveel mogelijk open staan, zodat deze niet door leerlingen en 

personeelsleden geopend hoeven te worden. 

Leerlingen zijn maximaal 5 minuten voor de huiswerkbegeleiding/bijles aanwezig. Na 

afloop moeten leerlingen meteen vertrekken. 

Er is geen looproute op de club aangegeven. Alle leerlingen komen via de hoofdingang 

binnen, daar is ook de fietsenstalling. De leerlingen verlaten via dezelfde poort het park.  

 

 

6.Klachten 

Conform richtlijn RIVM: Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt 

(koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling 

naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd.  



Conform richtlijn RIVM: Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten 

ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat 

het personeelslid naar huis. 

  

  

 

 


