
 

 

 

 

COVID 19 PROTOCOL - BASISONDERWIJS (BO) – 2021 
Deze richtlijnen zijn opgesteld n.a.v de wettelijke bepalingen van de overheid en het advies van het RIVM, 
Veiligheidsregio Hollands Midden, Gemeente Noordwijk en KVLO. 

1. Afstand & Aantallen   

 Algemeen De Natuurschool hanteert de RIVM-richtlijn: 
lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 

  Alle activiteiten van De Natuurschool vinden altijd buiten plaats, op 
locatie ‘duin’ en locatie ‘strand’, welke zich op ruim 3 km afstand van 
elkaar bevinden. 

 Afstand Tussen leerlingen t/m 12 jaar hoeft geen 1,5 meter afstand te worden 
bewaard. 

  Tussen leerlingen t/m 12 jaar en 
docenten/begeleiders/Natuurschoolgidsen hoeft geen 1,5 meter 
afstand te worden bewaard. 

 Docenten, begeleiders en Natuurschoolgidsen Docenten, begeleiders en Natuurschoolgidsen houden altijd 1,5 meter 
afstand van elkaar.  

 Aantallen deelnemers per groep  Duinprogramma: minimaal 15 / maximaal 30 

  Strandprogramma: minimaal 15 / maximaal 30 

 Aantallen groepen per dag Maximaal 6 groepen per dag (3 groepen per locatie: duin/strand) 

 Aantallen begeleiders Minimaal én maximaal 1 begeleider per 10 leerlingen (inclusief de 
docent)  

 Cohortering  De activiteiten bij de Natuurschool lenen zich er niet voor om met 



kleine vaste groepjes (cohorten) te werken. Als er op school 
cohortenbeleid is afgesproken om het aantal contacten tussen 
leerlingen te beperken, kan in het geval van De Natuurschool een 
halve klas een veilige en verantwoorde optie zijn.  

 Homogene groepen De Natuurschool werkt van begin tot eind van de excursie met strikt 
gescheiden klassen en dus met homogene groepen. Dit komt overeen 
met het advies van de overheid: ‘Organiseer buitenspelen alleen met 
de eigen klas (zonder andere klassen). Dit mag wél met de hele klas 
zonder dat de hele klas als overig nauw contact (categorie 2) wordt 
beschouwd’ 

 Ontmoeting met andere scholen De Natuurschool ontvangt nooit verschillende scholen op dezelfde 
locatie (duin of strand). Wanneer er (maximaal) 2 scholen op één dag 
komen, zal de ene groep starten bij de Langevelderslag 
(strandprogramma) en de andere groep in het Piet Florisdal 
(duinprogramma), welke op ruim 3 km afstand van elkaar liggen. Na de 
pauze wordt van locatie gewisseld, waarbij de klassen elkaar niet 
treffen, en zullen beide scholen met goed gereinigde materialen 
werken.  

2. Hygiëne & fysiek contact  

 Fysiek Geen handen schudden. 

  Hoesten/niezen in de elleboog. 

  Natuurschoolgidsen wassen voorafgaand aan de excursie hun handen 
met water en zeep. 

  Natuurschoolgidsen, docenten en begeleiders reinigen hun handen 
gedurende de dag regelmatig met desinfectiegel. Deze wordt 
aangeboden door De Natuurschool en de locatiecoordinator ziet 
hierop toe. 

  Natuurschoolgidsen, docenten en begeleiders dragen bij het betreden 
van publieke binnenruimten (zoals de toiletten of 
horecagelegenheden) altijd een mondkapje. 

 Toiletgebruik Toiletgebruik is altijd onder begeleiding van een docent/begeleider. 
Leerlingen gebruiken voor het betreden van het toiletgebouw de 
desinfectiegel, die wordt aangeboden bij de ingang. Ook worden ze 
erop gewezen om na gebruik van het toilet hun handen te wassen met 
water en zeep. 

  Alleen gebruik van papieren handdoekjes. 

  Toiletgebruik wordt (zoveel mogelijk) per klas gecoordineerd om de 
groepen gescheiden te houden. 

  Toiletten worden iedere dag aan het eind van de middag door een 
professioneel schoonmaakbedrijf gereinigd en op de dag zelf (in de 
pauze) door een van de Natuurschoolmedewerkers. 

 Materialen Materialen die door meerdere leerlingen worden gebruikt, worden 
regelmatig schoongemaakt met passende reinigingsmiddelen (sowieso 
altijd voorafgaand aan een excursie).  



  Materialen die door meerdere Natuurschoolgidsen worden gebruikt, 
worden regelmatig schoongemaakt met passende reinigingsmiddelen 
(sowieso altijd voorafgaand aan een excursie). 

 Schoonmaak lokaties Alle contactpunten worden door Natuurschoolgidsen na vertrek 
leerlingen schoongemaakt (deurkrukken, handvaten bolderkarren, 
duwstokken kor-netten etc.). De locatiecoordinator ziet hierop toe. 

3. Aankomst / vertrek   

 Vervoer Leerlingen komen wanneer mogelijk met de fiets.  
In het geval van busvervoer; leerlingen hoeven onderling geen 1,5 
meter afstand te hanteren, ook niet in de bus. Tussen de kinderen, de 
docenten en de eventuele begeleiders wordt wél zoveel als mogelijk 
afstand gehouden. De afstand tot de chauffeur blijft 1,5 meter; óók 
voor kinderen. 

  Leerlingen in groep 7 en 8 adviseren we in de bus een mondkapje te 
dragen wanneer zij de bus delen met andere groepen. Het Covid 19 
protocol van de school is hierin echter leidend.  

 Aankomst/vertrek Parkeerplaats Duinen  De groep(en) worden afzonderlijk van elkaar door een 
Natuurschoolgids opgehaald bij de bus en meegenomen naar het 
betreffende duinveld in het Piet Florisdal. Groepen lopen dus altijd per 
klas (gescheiden) naar het startpunt in de duinen. (Bij vertrek vice 
versa)  

 Aankomst/vertrek Parkeerplaats Strand De groep(en) worden afzonderlijk van elkaar door de Natuurschoolgids 
opgehaald bij de bus en meegenomen naar de strandopgang. Groepen 
lopen dus altijd per klas (gescheiden) naar het startpunt op het strand. 
(Bij vertrek vice versa) 

4. In en rondom de locaties  

 In en rondom de duinvelden Iedere groep heeft een eigen, duidelijk gemarkeerd, veld in de duinen.  
De Natuurschoolgids legt voor aanvang van het programma uit wat de 
regels zijn m.b.t. toiletgebruik en de strikt gescheiden groepen. 

 Op en rondom het strand Iedere groep heeft een eigen, duidelijk gemarkeerd, ‘veld’ op het 
strand.  
De Natuurschoolgids legt voor aanvang van het programma uit wat de 
regels zijn m.b.t. toiletgebruik en de strikt gescheiden groepen. 

 Looproutes De Natuurschool hanteert waar mogelijk looproutes met 
eenrichtingsverkeer. Zo gebruiken we voor de in- en uitgang van ons 
eigen toiletgebouwtje in de duinen niet dezelfde deur.  

 Homogene groepen Begeleiders en leerlingen blijven altijd bij hun eigen groepje. 
 

 Lunch Wanneer er (maximaal) 2 scholen op één dag komen, en beide scholen 
lunch van onze horeca-partner afnemen, wordt deze geserveerd op 
het strand; elke school zal dan aan een ‘eigen’ kant van de 
strandopgang lunchen. Binnen die eigen kant hanteren we vervolgens 
de gescheiden groepen per school, zoals eerder omschreven. 

5. Gezondheid  



 Medische handelingen (EHBO) Bij medische / verzorgende handelingen draagt de Natuurschoolgids 
een mondneusmasker of face-shield. 

 Thuisblijfregels leerlingen Kinderen blijven bij verkoudheidsklachten thuis en laten zich testen. 
Ook als dat lichte klachten zijn zoals niezen of een snotneus. Dit is op 
advies van het OMT. 

 Thuisblijfregels personeel In de volgende gevallen blijven medewerkers en begeleiders van de 
school en/ of Natuurschoolgidsen thuis: 
-Als zij hebben klachten die passen bij het coronavirus; 
-Als een huisgenoot klachten heeft die passen bij het coronavirus; 
-Als zij vallen onder een risicogroep volgens het RIVM (boven de 70 
jaar of met onderliggende aandoeningen); 
-Als een huisgenoot valt onder een risicogroep. 

6. Financieel  

 Annuleringsvoorwaarden Wanneer een reservering vanwege evt. nieuwe Covid 19 maatregelen 

niet door kan gaan, zal de Natuurschool de excursie - in overleg met de 

school – kosteloos verplaatsen naar een later moment. 

 

 

  



  





 


