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Beste directie, 
 
UPDATE: 
Nu het nieuwe schooljaar weer van start gaat met versoepelde maatregelen omtrent corona, hebben wij ons protocol betreffende 
het bewegingsonderwijs opnieuw op een aantal punten aangepast. Vanaf het nieuwe schooljaar 2020-2021 zijn er geen restricties 
meer als het gaat om de 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling of tussen de leerling en de leerkracht. Hiermee vervallen 
alle adviezen omtrent het onderling afstand bewaren en kunnen alle leerlijnen worden aangeboden. 

Belangrijk om wederom vooraf te vermelden: in iedere gemeente en op iedere school hebben wij te maken met verschillende 
situaties. Dat maakt dat het maatwerk is. 
Zijn er afspraken in dit protocol zijn die niet stroken met de regels die u op school heeft gemaakt? De vakleerkracht zal altijd in 
overleg blijven en samen met u de situatie aanpassen waar mogelijk. 

Aangepast bewegingsonderwijs 
De huidige maatregelen maken mogelijk dat we onze lessen bewegingsonderwijs als vanouds kunnen invullen in de gymzaal, 
sporthal of speellokaal. Uiteraard gelden nog steeds een aantal maatregelen om dit veilig en hygiënisch te laten verlopen.  Met dit 
overzicht willen wij u informeren hoe wij rekening houden met alle maatregelen die nog van kracht zijn. Deze afspraken komen 
grotendeels overeen met de protocollen van de sportbonden, PO-raad, VSG en met het protocol van de KVLO.   

Afspraken voor de vakleerkracht
• De vakleerkracht wast voor en na elke les zijn/haar handen. 
• Bij ongevallen in de gymles verleent de vakleerkracht EHBO 

als dit nodig is. Hierbij wordt rekening gehouden met de  
hygiëne en zo nodig handschoenen gedragen.  

• De vakleerkracht heeft eigen desinfectiemateriaal bij zich 
voor de handen en oppervlakten om zichzelf te kunnen  
reinigen. 

• De vakleerkracht reinigt na elke les de materialen die veelvul-
dig door de kinderen met de handen zijn aangeraakt, zoals 
ballen of klein spelmateriaal. Deze reinigingsmiddelen worden 
geregeld door de school. 

• De vakleerkracht is, indien van toepassing, in bezit van EHBO- 
koffer (uit de gymzaal of school), desinfectiemateriaal, water 
en zeep, teiltje of emmer, wc-papier of keukenrol, telefoon en 
belangrijke nummers. 

Afspraken voor de leerlingen 
• De leerlingen komen met schone handen aan op locatie. 
• De leerlingen kleden zich om in de kleedkamers. 
•  Na afloop van de les worden opnieuw handen gewassen/ont-

smet. 

Afspraken voor de gymlocatie
• De gymlessen mogen buiten en binnen worden gegeven. 

Richtinggevend daarbij zijn de kerndoelen, leerlijnen, het  
vakwerkplan en de reguliere veiligheidsvoorschriften. 

• Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sport- 
accommodaties zijn vanaf 2020-2021 weer open. 

• Groepen kunnen gezamenlijk gebruik maken van de  
kleedkamer. 

 

Richtlijnen voor schoonmaak materialen
Iedere vakleerkracht bespreekt met school het protocol betref-
fende de schoonmaak van materialen: 

We onderscheiden een aantal categorieën. 
• Vaker dan dagelijks schoonmaken: denk aan materiaal dat fre-

quent door verschillende kinderen wordt vastgehouden, zoals 
deurklinken, handvatten van hockeysticks, badmintonrackets, 
ballen, ringen, etc.  

• Dagelijks schoonmaken: denk dan aan gebruiksmaterialen die 
vluchtiger worden aangeraakt met de handen, zoals boven-
kant springkast, bok, klimrek etc. 

• Matten hoeven niet dagelijks schoongemaakt te worden,  
tenzij ze regelmatig met handen worden aangeraakt. 

Bij alle bovenstaande voorbeelden blijft het maatwerk. Als er 
zweet of speeksel op materialen komt, dan maak je dit schoon. 

Deze informatie is tot stand gekomen door middel van verschil-
lende informatiebronnen. De volgende links zijn ter aanvulling 
en verduidelijking: 

Protocol KVLO
VSG handreiking voor de binnensport
VSG gericht op bewegingsonderwijs

https://www.kvlo.nl/nieuws/berichten/veel-gestelde-vragen-bewegingsonderwijs-in-basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs2c-schooljaar-2020-2021.html#Vraag8 
https://sportengemeenten.nl/publicaties/sport-en-coronavirus/
https://mcusercontent.com/1cc322df9dec8afb376954ebd/files/a424ac6e-179c-43e7-be21-f4f8849479a6/Bijlage_Beantwoording_vragen_VSG_OCW_dd_7_mei.pdf

