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Beste directie,

Sinds de heropening van de scholen zijn wij op de meeste plekken weer gestart met het verzorgen van de (aangepaste) lessen 
bewegingsonderwijs. Op een enkele school was er een andere invulling, zoals pauze-sport, naschools sportaanbod of is nog geen 
bewegingsonderwijs gegeven.

Nu wij vanaf 8 juni ook in de gymles weer met hele groepen zullen draaien, is ons protocol op een klein aantal punten aangepast.
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.
Mochten er afspraken hieronder niet stroken met de regels die u op school heeft gemaakt? De vakleerkracht zal altijd in overleg 
blijven en de situatie aanpassen waar mogelijk.

Aangepast bewegingsonderwijs
Er zijn nog steeds een heel aantal maatregelen van kracht waardoor onze fysieke lessen er anders uit zullen zien dan voor de 
sluiting van de scholen. Met dit overzicht willen wij u informeren hoe wij rekening gaan 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 proto-
col van de KVLO.  Verder verwijzen wij naar de inhoud van de webinar van Wim van Gelder, die wij maandag 4 mei jongstleden. 
hebben gevolgd.

Veel succes met de opstart van het onderwijs!

Afspraken voor de vakleerkracht
•   Wast voor en na elke les de handen.
•  Probeert zoveel mogelijk de 1,5 meter tussen de leerlingen 

te houden. Bij de jongste groepen (bij de groepen 1 t/m 4) is 
fysiek contact niet altijd te voorkomen.

•  Bij ongevallen in de gymles verleent de vakleerkracht EHBO 
als dit nodig is. Hierbij wordt rekening gehouden met het zo 
min mogelijk fysiek contact hebben met de leerling. 

•  Maakt gebruik van ’eigen materiaal’ wat niet door de  
leerlingen gebruikt wordt. 

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

•  De vakleerkracht reinigt na elke les de materialen die door de 
kinderen met de handen zijn aangeraakt. Deze reinigings- 
middelen worden geregeld door de school.

•  De vakleerkracht organiseert geen oefeningen waar fysiek 
contact voorwaardelijk is (voorbeelden: stoeien en acrobatiek).

•  De vakleerkracht zal geen fysieke hulpverlening toepassen en 
de onderdelen daar op aanpassen.

•  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
•  Komen met schone handen aan op locatie, al in de juiste 

sportkleding en desgewenst met eigen handdoekje en bidon 
(bij warm weer).

•  Hoeven niet onderling rekening te houden met de 1,5 meter. 
Wel moeten ze rekening houden met de vakleerkracht.

•  Kinderen gebruiken zoveel mogelijk hun ‘eigen materiaal’.  
Het is niet verboden om gezamenlijk materiaal te gebruiken. 
Na elke les wordt het materiaal gereinigd.

•  De leerlingen mogen lintjes gebruiken. 

Afspraken voor de gymlocatie
In een aantal gemeenten worden de gymzalen (na melding bij 
en toestemming van de gemeente) weer open gesteld. Ons 
beleid is nog steeds dat de gymlessen buiten worden gegeven, 
mits na overleg met directie anders wordt besloten. Denk aan 
zeer slecht of juist te warm weer of een te klein oppervlakte 
waarop nu  met hele klassen gegymd moet worden waardoor 
de veiligheid in het geding komt.
•  De lessen bewegingsonderwijs worden buiten gegeven op 

een veld dicht bij school 
•  Bij regen of slecht weer zijn er weinig uitwijkmogelijkheden 

en zal de les naar alle waarschijnlijkheid afgelast worden. Al-
tijd in overleg met school en in een enkel geval binnen in een 
gymzaal, waar matig intensieve activiteiten plaats vinden.

•  Net als in het protocol van de PO-raad worden de gymlessen 
gegeven aan hele klassen.

•  In het gymrooster wordt rekening gehouden met de beno-
digde tijd voor het reinigen van de materialen en het wassen 
van handen.

•  De leerlingen komen in dezelfde groepssamenstelling naar de 
lessen bewegingsonderwijs zoals ze ook in de klas zitten.

•  De vakleerkracht maakt afspraken met de school over het 
ophalen en brengen van de leerlingen. Hierbij wordt rekening 
gehouden met het ontwijken van contact tussen de verschil-
lende groepen.

Protocollen 
Iedere vakleerkracht bespreekt met school checklisten  
betreffende:
•  Schoonmaak materialen
•  Omkleedlocatie en looproute van en naar de sportplek
•  Inhoud van de aangepaste lessen
•  Pauzebeleid en speelzones
•  Optioneel aanbod digitale lessen

https://www.allesinbeweging.net/sites/default/files/Bewegingsonderwijs%20in%20tijden%20van%20Corona%20040520.pdf

