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1. Aanleiding  

School in Bos ontvangt in schooljaar 2020/2021 gedurende 40 weken basisschoolleerlingen uit Den Haag 
voor een werkweek. In verband met Corona is SCHOOL IN BOS gestopt met het ontvangen van Haagse 
basisschoolleerlingen. Op dit moment gaan we ervan uit dat we vanaf 31 augustus weer schoolgroepen uit 
Den Haag gaan ontvangen. 
In dit document beschrijven we welke protocollen we hanteren om verspreiding van Covid 19 zoveel 
mogelijk te voorkomen. We baseren dit op de regels die landelijk gesteld zijn door het RIVM en houden 
rekening met het protocol van de POraad en het kinderkampenprotocol. Deze versie geldt vanaf 1 augustus 
2020. 
 
We hebben dit protocol voorgelegd aan de GGD Haaglanden, de GGD Drenthe en het is overeenkomstig met 
de noodverordening die is gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio Drenthe en het 
Coronaprotocol van kinderkampen Nederland. 
 

2. Zo werken wij 

Op School in bos maken kinderen op originele en actieve manier kennis met de natuur en hoe zij zich hiertoe 
verhouden. Dit maakt grote indruk op hen en heeft tot doel de duurzaamheid van hun gedrag als de Haagse 
burgers te bevorderen. De negen medewerkers bij School in bos ondersteunen de bezoekende scholen elke 
dag van 7.30 u tot 19.30 u. in vaste samenstelling. De activiteiten zijn zeer divers en variëren van het 
verzorgen van de maaltijd, schoonmaken, fietstochten begeleiden en prehistorische workshops of 
natuurlessen geven. Zij bereiden de lessen voor, zorgen voor hygiënische omstandigheden en dragen zorg 
voor een veilige uitvoering van de activiteiten. 
De leiding vanuit de school is verantwoordelijk voor het persoonlijk welbevinden van de kinderen. Zij blijven 
ook ’s nachts bij de groep en hebben contact met ouders in geval er iets voorvalt met betrekking tot de 
gezondheid van de kinderen. 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/protocollen/
https://www.wegaanopzomerkamp.nl/
http://schoolinbos.nl/
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3. Maatregelen bij de bezoekende school. 

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:  

• Een leerling/leerkracht/medewerker met de volgende (luchtweg) klachten blijft thuis:  
o Neusverkoudheid.  
o Hoesten.  
o Moeilijk ademen/benauwdheid.  

o Plotseling minder ruiken en proeven.   
• Een leerling/leerkracht/medewerker met koorts boven 38 °C blijft thuis.  

• Wanneer een leerling/leerkracht/medewerker positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 
dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na 
deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: 
lci.rivm.nl/leefregels  

• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft de leerling ook thuis.  

• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling mee naar 
SCHOOL IN BOS.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 
heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen 
thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.  

• Een medewerker van School in bos heeft de week voorafgaande aan het bezoek contact met de 
bezoekende school over eventuele bijzonderheden ten aanzien van de gezondheidssituatie van 
leerlingen en begeleiders. De bezoekende school is verantwoordelijk voor een adequate 
gezondheidscheck voordat de kinderen de bus in stappen. 

• SCHOOL IN BOS verstrekt dit protocol tijdig aan de school zodat de school dit protocol kan 
uitvoeren en kan gebruiken om ouders/verzorgers te informeren.  

• Als er iemand Coronaverschijnselen krijgt terwijl men op School in bos is dan wordt deze persoon 
gelijk van de groep geïsoleerd. De school verzorgt binnen een dagdeel de reis naar huis, inclusief 
vervoer en begeleiding 

 

4. Inrichting van de logeervilla en het Mammoethuis 

• Op de begane grond en de eerste verdieping zijn looprichtingen aangegeven, op de tweede 
verdieping is dat niet mogelijk (er is maar één trap). We houden rechts aan in de gang en wanneer 
we elkaar passeren. Dit wordt met posters en bij de informatie naar begeleiders en leerlingen 
gecommuniceerd. 

• De leerlingen en leerkrachten verblijven zoveel mogelijk in de buitenlucht en verplaatsen zich zo 
min mogelijk vrij door het gebouw. 

• De keuken is niet toegankelijk voor leerlingen en leerkrachten, er is een pantry in de stafkamer en 
het Mammoethuis. 

• Volwassen begeleiders en leerkrachten hebben in principe een eigen kamer, wanneer er niet 
voldoende zijn in de villa dan zijn er extra kamers beschikbaar in het Mammoethuis. 

• Indien de groep leerkrachten/volwassen begeleiders geen 1,5 m afstand kan houden in de 
stafkamer is er een alternatieve ruimte voor volwassenen ingericht in het achterste lokaal van het 
Mammoethuis. 

 

5. Medewerkers (ook aannemers en leveranciers) 

• Houden 1,5 m afstand van volwassenen  

• Ontvangen de kinderen in de buitenlucht of bij slecht weer in een grote tent. 

• Verblijven buiten de logeervilla als de kinderen daar zijn met uitzondering van de medewerker die 
de huishouding coördineert, de kok en de schoonmaaksters. 

• Briefing van de leiding door consulenten van SCHOOL IN BOS vindt zo mogelijk buiten plaats of 
anders in een tent of in het Mammoethuis. 

• Lunch en gezamenlijk koffiedrinken vindt plaats in buitenlucht, kantine of kantoor Mammoethuis. 
 

6. Hygiëne maatregelen 

• Iedereen wast de handen voor en na een activiteit. In het Mammoethuis zijn 3 grote wasbakken en 
op het achterplein is 1 wasbak beschikbaar. 
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• Iedereen wast handen direct na toiletbezoek 

• Er is een apart toilet voor medewerkers en een toilet voor volwassen begeleiders van de groep, ook 
in het Mammoethuis. 

• Volwassenen maken na toiletbezoek zelf de doorspoelknop en de deurknop schoon met spray en 
doekje. En natuurlijk wassen zij de handen met zeep. 

• Voor de leerkrachten/volwassen begeleiders zijn 3 badkamers beschikbaar (Mammoethuis, 
benedenverdieping en bovenverdieping logeervilla), voor de kinderen zijn 3 grote badkamers 
beschikbaar. Volwassenen maken onderling afspraken over het gebruik van de badkamers. 

• Elke dag worden toiletten en vinger tast oppervlakten 1 x schoongemaakt door schoonmakers. 

• Schoonmaken van lesmaterialen zoals potloden, zoekkaarten e.d. wordt gedaan als de materialen 
vaker dan 1 x per week worden gebruikt. 

 

7. Aankomst op locatie School in Bos: 

• Iedereen die aankomt bij School in bos wast eerst de handen met water en zeep bij de wasbakken 
buiten op het achterplein en bij slecht weer in het Mammoethuis. 

• Iedereen die op maandag aankomt zit in dezelfde ‘bubbel’. Deze bubbel houden we tot vrijdag in 
stand. Het is in principe voor begeleiders en kinderen níet mogelijk om gedurende de week alsnog 
aan te sluiten bij de groep. 

• De begeleiding vanuit SCHOOL IN BOS bestaat eveneens uit een vaste groep die niet wisselt 
gedurende de werkweek. Alleen indien dit niet anders kan, wordt iemand aan deze groep 
toegevoegd.  

• Bij de ontvangst wordt aandacht besteed aan de Corona-maatregelen.  

• Leveranciers en aannemers melden zich (tenzij anders is afgesproken) bij de voordeur. Hier 
worden zij geattendeerd op handen wassen. Zij ontvangen een samenvatting van het SIB Corona 
protocol- met maatregelen welke gelden op de locatie. Dit omdat opdrachtverstrekking- met 
protocol veelal niet worden (af)gegeven aan de monteurs die op de locatie komen.  

 
 

8. Ontbijt, lunch en diner 

• Er zijn 3 aparte zones ingericht (zie plattegrond): 
1. Leerkrachten en leerlingen zone (eetzaal)  
2. Corvee zone (spoelkeuken) 
3. Medewerkerszone (keuken) waar het eten wordt bereid en doorgegeven aan de 

leerkrachten in de eetzaal 

  

 Corvee zone 
spoelkeuken 

  
Leerkrachten- en 
leerlingen zone 

 eetzaal 
  

Medewerkerszone 
Keuken 
 
Doorgang wel mogelijk 
voor leerlingen en leraren 
 
Doorgang niet mogelijk 
voor leerlingen en leraren 
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• Leerkrachten eten bij de kinderen aan tafel of gebruiken ontbijt, lunch en diner in stafkamer, 
Mammoethuis (of bij goed weer buiten) als er niet voldoende ruimte is om 1,5 m afstand te houden 
in de eetzaal. Ze zetten het eten zelf klaar en brengen de afwas naar het luik van de spoelkeuken. 

• De deur tussen de keuken en de eetzaal is gesloten voor kinderen en leerkrachten. 

• Na afloop brengen de leerlingen per tafel de vieze borden e.d. naar het luik van de spoelkeuken. 
Een volwassen begeleider of leerkracht coördineert dit. 

• De afwas wordt gedaan door een groepje leerlingen in de spoelkeuken, een begeleider van de school 
coördineert dit. 

• In verband met extra tijd die Coronapreventie kost kan het zijn dat de eettijden worden aangepast. 
 

9. Lessen en workshops 

• Docenten van School in bos en leerkrachten houden 1,5 m afstand van volwassenen.  

• De lessen worden zo veel als mogelijk in de buitenlucht gegeven. Bij slecht weer onder een tarp 
(waterdicht tentdoek) of in een tent. 

• Zo nodig worden lessen aangepast, wanneer het leerlingenaantal of het aantal aanwezige 
volwassenen te groot is voor de beschikbare ruimte. 

 

10. Noodgevallen en medische handelingen 

Medicijngebruik en het toedienen daarvan valt onder de verantwoordelijkheid van de bezoekende school. In 
geval van een ongeluk of noodsituatie werken bezoekende school en de medewerkers van School in bos 
samen zoals afgesproken in het BHV- protocol. 

• Medische handelingen kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden 
uitgevoerd. Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke 
beschermingsmiddelen, dan wordt dit afgestemd met de leidinggevende.  

• Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg in het regulier én speciaal basisonderwijs 
moeten worden uitgevoerd waarbij normaal gesproken handschoenen worden gedragen, wordt 
geadviseerd deze nu ook te dragen. Extra middelen, zoals mondkapjes, zijn niet nodig. 

 

11. Indien een van de betrokkenen binnen 2 weken na bezoek positief test op Corona: 

• Dan wordt altijd contact opgenomen met de plaatselijke GGD.  De GGD adviseert over de te nemen 
maatregelen. 

• Bij een positieve bevinding zullen de contacten tot 2 dagen voor de eerste dag met klachten worden 
uitgevraagd. De incubatietijd is maximaal 2weken, dat is de tijd die zit tussen het contact en de 
eerste ziektedag. 
 

 

12. Extra activiteiten/tips: 

• De begeleidende school is verantwoordelijk voor het programma buiten het curriculum van School 
in bos (inclusief het avondprogramma).  

• In het protocol van kinderkampen wordt aangeraden af te zien van samen zingen, disco en een 
bonte avond vanwege Corona. Scholen stellen zichzelf op de hoogte van de meest recente adviezen 
op dit gebied. School in bos biedt bezoekende scholen de mogelijkheid om op de laatste avond een 
kampvuur te maken om zo een sfeervolle kampafsluiting te organiseren.  

• Om de weerstand van de bezoekers hoog te houden wordt aanbevolen voldoende rustmomenten in 
te lassen voor de kinderen (en leiding). Goede nachtrust en gezond eten helpen ook om gezond te 
blijven. 

 

 


