
Algemene gezondheid en hygiëne maatregelen 

Ga met de kinderen in gesprek wat de nieuwe situatie betekent. Leg hen uit waarom we sommige maatregelen 

moeten nemen. Maak het positief, wat kunnen wij doen tegen Corona!  

Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zo veel als mogelijk uit de weg  

worden gegaan. Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en dienen onderling de 

1,5 meter afstand te houden. 

HYGIËNE PROTOCOL  

 

Handen wassen  

Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. Het goed 

wassen van de handen duurt ongeveer 45-60 seconden. De leraren en leerlingen wassen op regelmatige basis 

de handen. Leerlingen krijgen dagelijks instructie om de handen goed te wassen. De leerlingen drogen hun  

handen af met papieren wegwerpdoekjes.  

• Terugkerende aandacht voor routinematig handen wassen;  

• Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen bij aankomst op school;    

• Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten of      

niezen;   

• Geef instructie om in de elleboog te hoesten;  

• Zorg dat in school alleen papieren zakdoekjes gebruikt worden (in toiletten zijn sowieso papieren      

handdoekjes hygiënischer dan gewone handdoeken) ;  

• De leraar geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden 

• Leerkrachten en kinderen dragen geen ringen en armbanden.  

 

Eten en drinken 

Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch.  

• Kinderen mogen geen voedsel delen.   

• Leerlingen mogen alleen uit hun eigen drinkfles / drinkbeker drinken. 

• Geen traktaties meenemen.  

• Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel. 

• Verzoek aan ouders om etenswaar mee te geven wat zelfstandig te eten is (geschilde appels, geen    
moeilijke verpakkingen, etc) 

 

 



Schoonmaak  

Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met de handen in contact 

zijn regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, speelgoed, 

handgrepen, leuningen, deurklinken, toilettenbrillen, iPads en pc-toetsenborden.  

AMC doet de regulier schoonmaak op alle scholen.  

• Alle tafels worden iedere dag aan het eind van de dag gepoetst. In de groepen 4-8 wordt dit door de 

leerlingen gedaan. In de groepen 0-3 wordt dit door de leerkracht gedaan. Dynamiek levert hiervoor 

schoonmaakmiddelen/materialen.  

• Deurklinken dienen twee keer per dag door medewerkers van Dynamiek te worden schoongemaakt.     

Dynamiek levert hiervoor schoonmaakmiddelen/materialen.  

• Per school worden alle toiletten 1x extra gepoetst gedurende de dag. Dynamiek levert hiervoor     

schoonmaakmiddelen/materialen.  

• Vuilnisbakken moeten op dagelijkse basis worden geleegd.  

• Kinderen maken gebruik van eigen Chromebooks of tablets. Computers, tablets die gezamenlijk gebruikt 

worden moeten gereinigd worden voordat een ander kind deze in gebruik mag nemen. Dynamiek levert 

hier materiaal voor.  

• Maak goede afspraken over het toilet gebruik. Bijvoorbeeld, er mag maar 1 kind per ruimte gebruik    

maken van de toilet. Mocht je een ruimte hebben waar 4 of meer wc’s zijn zorg dan dat er tussen elke 

toilet 1 toilet leeg is.  

 

 


