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-Verantwoord van boord-  

Formeel protocol voor een verantwoorde opstart van het ligplaatsonderwijs LOVK. 

In navolging van het overheidsbesluit gaan per 11 mei 2020 de ligplaatsscholen van de LOVK weer 

open: 

• Het Zwanejong in Dordrecht; 

• Het Zwanenmeer in Krimpen aan den IJssel;  

• Het Zwaantje in Werkendam. 

 

Bij het opstellen van dit protocol is uitgegaan van het protocol opstart basisonderwijs dat is 

opgesteld door PO-raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS waarin is afgestemd met Ouders & 

Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. 

Dit protocol is in overleg met de groepsleerkrachten en de medezeggenschapsraad van de LOVK tot 

stand gekomen en betreft de praktische uitvoering van het opengaan van de ligplaatsscholen.  

In dit protocol wordt er van uitgegaan dat niet meer dat 20 kinderen de ligplaatsschool bezoeken. 

Mocht dit wel gebeuren dat wordt hiervoor indien mogelijk in overleg een passende oplossing 

gezocht.  

 

-Brengen en halen 

• De kinderen worden door één ouder naar de ligplaatsschool gebracht. Hierbij wordt ervan 

uitgegaan dat een verkouden kind dat hoest, niest en/of koorts heeft niet wordt gebracht. 

Ook als er één iemand binnen het gezin bovenstaande klachten heeft komt het kind niet naar 

de ligplaatsschool. 

Dordrecht: 

• Kinderen kunnen in Dordrecht met de schoolbus opgehaald worden en teruggebracht. 

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de onderwijsassistenten én de ouders de vastgestelde 

afstand van 1,5 meter in acht nemen. 

• De ligplaatsschool wordt door de brengende ouder niet betreden. De voordeur van Het 

Zwanejong blijft in deze periode gesloten. 

• De ouder volgt de looproute op het schoolplein en wacht met de leerling bij een pion totdat 

de leerkracht of onderwijsassistente de leerling de klas in roept. 

• Na een dikke knuffel als afscheid verlaat de ouder direct het plein via de looproute naar het 

Geldelozepad. Ouders houden onderling de vastgestelde afstand van 1,5 meter in acht bij het 

elkaar passeren. 

• Bij het ophalen wacht de ouder bij een pion op het plein totdat de leerkracht of 

onderwijsassistente de leerling naar de ouder laat gaan, daarna verlaten ouder en kind direct 

het schoolplein via de looproute. Ouders houden onderling de vastgestelde afstand van 1,5 

meter in acht bij het elkaar passeren. 
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Krimpen aan den IJssel:  

• Brengen: De ligplaatsschool wordt door de ouder niet betreden. De deur van Het 

Zwanenmeer blijft gesloten. De ouder wacht aan de tuinkant met de leerling bij een hoepel 

totdat de leerling via de deur van de klas aan de tuinkant naar binnen wordt geroepen door 

de leerkracht of de onderwijsassistente. Na een dikke knuffel als afscheid verlaat de ouder 

direct het terrein. Ouders houden onderling de vastgestelde afstand van 1,5 meter in acht bij 

het elkaar passeren. 

• Halen: De ouder wacht bij een hoepel aan de tuinkant totdat de leerkracht of de 

onderwijsassistente de leerling via de deur van de klas aan de tuinkant naar de ouder laat 

gaan. De ouder verlaat direct het terrein. Ouders houden onderling de vastgestelde afstand 

van 1,5 meter in acht bij het elkaar passeren.  

Werkendam:  

• Brengen: De ouder brengt de leerling tussen 8.45 uur en 9.00 uur naar de ingang van de 

receptie van het internaat waar de leerkracht of de onderwijsassistente de leerlingen 

opwacht. Bent u later? Dan belt u de leerkracht op 06-28537969. Er komt dan zo spoedig 

mogelijk iemand naar de receptie om de leerling naar de klas te brengen. Na een dikke 

knuffel als afscheid verlaat de ouder direct de parkeerplaats. Ouders houden onderling de 

vastgestelde afstand van 1,5 meter in acht bij het elkaar passeren. De ouders blijven buiten. 

• Halen: De ouders wachten buiten op gepaste afstand tussen 14.45 uur en 15.00 uur op het 

parkeerterrein van het internaat totdat de leerkracht of de onderwijsassistente de leerling 

naar de ouder laat gaan. Bent u vroeger of later? Belt u dan met de leerkracht op 

bovenstaand nummer. Er komt dan zo spoedig mogelijk iemand naar de receptie om de 

leerling aan u over te dragen. De ouder blijft buiten. De ouder verlaat direct de 

parkeerplaats. Ouders houden onderling de vastgestelde afstand van 1,5 meter in acht bij 

het elkaar passeren. 

 

-In de klas voor alle locaties  

• Leerlingen wassen bij binnenkomst eerst de handen en hangen de jas en tas op in de gang. 

• Na het buitenspelen wassen de leerlingen wederom de handen en gebruiken papieren 

handdoekjes. 

• Voor het eten en na het eten wassen de leerlingen de handen. 

• Kinderen kiezen uit twee kasten geselecteerd materiaal. Speelgoed uit de kasten wordt 

teruggeplaatst nadat het is gereinigd. 

• Binnendeuren worden zoveel mogelijk open gehouden om verspreiding van het virus zoveel 

mogelijk te beperken. 

• De tafels en stoelen en deurkrukken worden elke dag gereinigd en ontsmet. 

• De school wordt elke dag intensief schoongemaakt. 

• Op alle locaties zijn voldoende papieren handdoekjes en desinfecterende spray aanwezig. 

• Het schoolzwemmen vindt in deze periode geen doorgang. 

• Het Kijk-mij -eens-boekje blijft in deze periode op de ligplaatsschool. 

• Traktaties zijn verpakt, niet zelf gemaakt en worden aan de leerlingen meegegeven. 

• Leerkracht en onderwijsassistente nemen de vastgestelde afstand in acht. 

• Leerkracht en onderwijsassistente blijven niet langer op school dan nodig is. 
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• Een verkouden leerkracht of onderwijsassistente die hoest, niest en/of koorts heeft komt 

niet naar school. Ook als er iemand in het gezin ziek is blijft de leerkracht of 

onderwijsassistente thuis. Hiervoor zal een passende oplossing gezocht worden. 

-Mentoren 

• De mentoren werken tot nader order zoveel mogelijk thuis. 

• Eerder gemaakte afspraken rondom het uitwisselen van de kratten en het digitaal afspreken 

met de ouders blijven gehandhaafd. 

Werk je op locatie, neem dan de volgende afspraken in acht: 

• Alle medewerkers houden de vastgestelde afstand van 1,5 meter in acht. 

• Lunchen met z’n tweeën/drieën mag mits de vastgestelde afstand in acht wordt genomen. 

We raden aan te lunchen op de werkplek. 

• Reinig en ontsmet de werkplek en de flex-laptop voordat je deze in gebruik neemt.  

• Mentoren die verkouden zijn, hoesten, niesen of koorts hebben blijven thuis. Ook als er 

iemand in het gezin ziek is blijft de mentor thuis 

Communicatieroute protocol -Verantwoord van boord- 

• Dit protocol is besproken met de leerkrachten en gewijzigd en aangevuld.  

• Daarna is dit document besproken in de medezeggenschapsraad en gewijzigd en aangevuld.  

• De MR heeft schriftelijk instemming voor dit protocol afgegeven.  

• Het definitieve protocol wordt uiterlijk 8 mei via de mail gedeeld met collega’s en ouders. 

 

Namens het managementteam LOVK, 

Anita van Laren 


