
Coronaregels Buitencentrum School in Bos (Wilhelminaoord) 

Per 25 februari 2022 

1. Huidige situatie 

Per 25 februari 2022 zijn de meeste coronamaatregelen afgeschaft. Een aantal basisregels geldt nog en ook de PO-raad 
heeft enkele adviezen. Om het houden van schoolkampen in Buitencentrum School in Bos nog steeds veilig te kunnen doen, 
hanteren wij de volgende regels. 
 

2. De basisregels 

• We blijven thuis bij klachten en laten ons testen, ook als we gevaccineerd zijn. 
• We geven elkaar geen hand. 
• We wassen vaak en goed onze handen. 
• We hoesten en niezen in onze elleboog. 
• We zorgen voor frisse lucht. 
• We doen een corona-zelftest als wij de volgende (luchtweg-)klachten/situaties hebben:  

o Neusverkoudheid.  
o Hoesten.  
o Moeilijk ademen/benauwdheid.  
o Plotseling minder ruiken en proeven.   
o Koorts boven 38 °C. 
o Positieve Covid-19-test 

 
3. Maatregelen vooraf voor de bezoekende school en de SiB-medewerkers 

• Bezoekende scholen checken de protocollen, richtlijnen en adviezen van de PO-raad en de overheid.  
• Het vooraf 2x per week doen van een Covid19-zelftest wordt door de PO-raad en de SiB-medewerkers dringend 

geadviseerd voor leerlingen en leerkrachten/begeleiders. 
• Ook alle SiB-medewerkers doen 2x per week een Covid19-zelftest. 
• Een SiB-medewerker heeft de week voorafgaande aan het kamp contact met de school. Besproken worden de 

dan geldende protocollen/adviezen van de PO-raad en eventuele bijzonderheden in de gezondheidssituatie van 
leerlingen en leerkrachten/begeleiders.  

• De school is verantwoordelijk voor een adequate gezondheidscheck voordat de leerlingen de bus in stappen én 
voor het persoonlijk welbevinden van de leerlingen tijdens het verblijf.  

 
4. Aankomst op Buitencentrum School in Bos 

• Iedereen wast bij aankomst de handen met water en zeep (3 grote wasbakken in het Mammoethuis, 1 wasbak op 
het achterplein).  

• Bij de aankomst wordt aandacht besteed aan de corona-basisregels en het doen van de Covid19-zelftest.  
 

5. Afspraken voor leerlingen en volwassenen  

• Volwassenen houden rechts aan in de gang en wanneer zij elkaar passeren.  
• Leerlingen en leerkrachten/begeleiders verblijven zoveel mogelijk in de buitenlucht. 
• Leerlingen, leerkrachten/begeleiders en SiB-medewerkers hoeven geen mondkapje te dragen, maar als iemand 

dat wenst, kan hij/zij dat altijd doen.  
• Leerlingen en leerkrachten/begeleiders wordt verzocht om 2x per week een Covid19-zelftest te doen. 
• Heeft iemand een positieve zelftest tijdens het verblijf op School in Bos, dan wordt deze persoon direct geïsoleerd 

en bij voorkeur opgehaald door een ouder/weggebracht door een leerkracht/begeleider.  
Alle overige leerlingen, leerkrachten/begeleiders en SiB-medewerkers worden dringend verzocht opnieuw een 
Covid19-zelftest te doen.  

• Is de PCR-test positief, dan wordt direct met de GGD overleg gevoerd voor wat betreft de aanwezigheid van 
iedereen op het Buitencentrum.  

 
6. Afspraken voor medewerkers SiB, leveranciers en andere dienstverleners 

• Leveranciers en andere dienstverleners worden gewezen op het handen wassen.  
• SiB-medewerkers doen 2x per week een Covid19-zelftest. 



• Heeft een SiB-medewerker een positieve zelftest, dan gaat hij/zij direct naar huis en laat zich testen met een PCR-
test. Alle leerlingen, leerkrachten/begeleiders en SiB-medewerkers wordt geadviseerd om opnieuw een Covid19-
zelftest te doen.  

 
7. Hygiënemaatregelen 

• Iedereen wast de handen voor en na een activiteit (3 grote wasbakken in het Mammoethuis, 1 wasbak op het 
achterplein). 

• Iedereen wast na toiletbezoek de handen direct met water en zeep. 
• Er is een eigen toilet voor SiB-medewerkers en een eigen toilet voor leerkrachten/begeleiders in de logeervilla en 

in het Mammoethuis. 
• Leerkrachten/begeleiders maken na toiletbezoek zelf de doorspoelknop en de deurknop schoon met spray en 

doekje.  
• Elke dag reinigen schoonmakers 1 x de toiletten en vingertast-oppervlakten. 
• Lesmaterialen (potloden, zoekkaarten e.d.) worden schoongemaakt als deze meer dan 1 x per week worden 

gebruikt. 
 

8. Lessen en workshops 

• Lessen worden zo veel mogelijk in de buitenlucht gegeven.  
• Lessen worden eventueel aangepast als het aantal leerlingen of volwassenen te veel is voor de beschikbare 

ruimte. 
 

9. Noodgevallen en medische handelingen 

• De school is verantwoordelijk voor medicijngebruik en het toedienen ervan. In geval van een ongeluk of 
noodsituatie werken school en SiB-medewerkers samen zoals afgesproken in het BHV- protocol. 

• Medische handelingen kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden uitgevoerd. Heeft een 
volwassene behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, dan wordt dit afgestemd met de SiB-
contactpersoon.  

 
10.  Aanvullende opmerkingen 

• De school ziet erop toe op dat leerlingen op School in Bos voldoen aan de corona-basisregels. 
• De school is verantwoordelijk voor het programma buiten het curriculum van School in Bos (inclusief het 

avondprogramma).  
• Om de weerstand van leerlingen en leerkrachten/begeleiders hoog te houden wordt geadviseerd voldoende 

rustmomenten te houden voor leerlingen (en leerkrachten/begeleiders).  
Goede (nacht)rust en gezond eten helpen om gezond te blijven.  


