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Inhoud 

➢ Inleiding; samenwerking met British School →

Protocol Rioranjeschool

1. Social distance regels

2. De leerlingen

3. Het schoolterrein

4. Overige zaken
➢Wat verwachten we van u!

➢Vervolgstappen 

➢Vragen / opmerkingen 
(tijdens de sessie via chat of achteraf)

Dit is een plan voor het herstarten van 
de lessen van de Rioranje school met 
aandacht voor:

• In kleine stapjes terug naar fysiek
lesgeven. Veiligheid voorop!

• Welbevinden van de leerlingen, 
leerkrachten en mederwerkers

• Voordeel door de opgedane
ervaring en kennis van de BS in 
deze manier van lesgeven. 

• Protocollen kunnen worden
aangepast en of verbeterd op basis 
van ‘best practice’

• De mogelijkheid om in de 
transitiefase van online naar fysiek
een aanvulling op het fysieke deel
van de les aan te bieden in de vorm
van online lessen / huiswerk

This is a plan for restarting the lessons 
of the Rioranje school with attention 
to.

• Well-being of the students

• With 1 small step at a time
back to physical teaching. Safety 
first.

• Benefit from the experience and 
knowledge of the BS in this way of 
teaching. The Rioranjeschool shall 
open her doors with a few weeks 
delay of the start of the BS.
In the knowledge that protocols can 
be adapted and / or improved 
based on "best practice"

• The possibility to offer an addition 
to the physical part of the lesson in 
the form of online lessons / 
homework in the transition phase 
from online to physical.



Social distance regels

• De regelgeving schrijft voor dat
leerkrachten en studenten 1,5 mtr
afstand houden

• Deze afstand heeft impact op 
de programmering van de lessen. 

• Het klaslokaal is her-ingericht
(Maximaal 10 kinderen in 1 
lokaal)

• De regelgeving ten aanzien van 
jongere kinderen
(peuters / groep 1&2 / t/m 5 jaar)
kent een andere regelgeving.

• De aanwezigheid van ouders op 
het terrein dient zich te beperken
tot het minimale.

• The regulations sets  a 1,5 mtr
distance between student and 
teacher.

• This distance has an impact on 
the programming of the 
lessons.

• The classroom is redesigned. 
(Maximum 10 children in 1 
room)

• The regulations with regard to 
younger children (toddlers / 
group 1 & 2 / up to and 
including 5 years) have 
different regulations.

• The presence of parents on the 
site must be limited to the 
minimum.

Botafogo Peuters
(3 years)

Groep 1
(4 years)

Groep 2
(5 years)

Groep 3
(6 yers)

Groep 5
(8 Years)

Groep 6-8
(9-12 years)

Total 25 4  children 4 children 7 children 2 children 4 children 4 children

Barra Groep 1-2 Groep 4

Total 7 4 children 3 children

Groepsindelingen Rioranje school
Group sizes Rioranje school



De leerlingen 
Peuters & kleuters (3-5 jaar)
Toddlers and pre schoolers (3-5 years)

• Voor deze kinderen zal het 
toegestaan zijn
dat één ouder buiten het 
klaslokaal een overdracht
doen van het kind.

• De 1.5 meter afstand geldt
hier echter ook.

• Ouders mogen het gebouw en
het klaslokaal niet betreden

• For these children, one 
parent will be allowed to 
make a transfer of the child 
outside the classroom.

• However, the 1.5 meter 
distance also applies here.

• Parents are not allowed to 
enter the building and the 
classroom

• Dragen van maskers 
verplicht (hoeveel
meenemen?)

• Geen materialen
meenemen van huis 
die niet gerelateerd
zijn aan school / de les.

• Leerlingen nemen hun
eigen materialen mee 
naar de les en ook
weer terug naar huis 
na de les.

• Tassen worden
gedesinfecteerd bij de 
entrée en op een
aangewezen plek
bewaard tijdens de les.

• Wearing masks 
mandatory 
(how many to bring?)

• Do not bring materials 
from home that are not 
related to school / 
class.

• Students bring their 
own materials to class 
and also back home 
after class.

• Bags are disinfected at 
the entrance and kept 
in a designated place 
during class.

(School) materialen
School materials 

• Gebruik materialen van de 
student wordt tot een minimum 
beperkt

• Materiaal van school wordt
toegewezen aan de leerling

• De Rioranje school gebruikt
materialen van de BS tot een
minimum.

• De inrichting van de werkplekken
wordt bepaald op basis van de 1.5 
mtr afstand . Het klaslokaal zal er 
zeer anders uitzien.

• Use of student materials is kept 
to a minimum

• Material from school is 
allocated to the student

• The Rioranje school uses 
materials from the BS to a 
minimum.

• The layout of the workplaces is 
determined on the basis of the 
1.5 m distance. The classroom 
will look very different.



Het schoolterrein
• De Rioranjeschool zal

gebruik maken van de 
faciliteit van de BS ten 
behoeve van de hygiene en
veiligheid.
Infrarood camera
temperatuur meting
sprayen van tassen
handgel

• De Rioranjechool houdt
rekening met de 
schoonmaak programmering
na elke lesdag gefacilliteerd
door de BS. Voor de 
zaterdag en woensdag
lessen van de NL school zal
dit ook gefaciliteerd worden.

• The Rioranjeschool will use 
the facility of the BS for 
hygiene and safety. 
Infrared camera 
temperature measurement 
spraying bags 
hand gel 

• The Rioranjechool takes into 
account the cleaning 
schedule after each day of 
lessons, facilitated by the BS. 
This will also be facilitated 
for the Saturday and 
Wednesday lessons of the NL 
school.

• Er zal een duidelijk vooraf bepaald en
afgezet gebied zijn waar de kinderen en
of leerkrachten mogen komen. 
Oftewel een looproute.

• De locatie van Barra heeft 1 ingang 
opengesteld.

• De procedure van entrée gaat
onderbegeleding van een leerkracht van 
de Rioranjeschool.
Het is belangrijk in de toekomst dat
leerlingen zich kunnen identificeren als
leerling van de school (tbd)

• There will be a clearly predetermined and 
cordoned off area where the children and 
/ or teachers are allowed to come. In 
other words, a walking route.

• The location of Barra has 1 entrance.
• The entrance procedure is supervised by a 

teacher from the Rioranjeschool. It is 
important that students can identify 
themselves as a student of the school in 
the near future (tbd)



Overig 
• Cultuur evenementen en

gezamenlijke lunches / 
ontbijten (Kerst / Pasen) 
worden voor nadere orde
afgezegd.

• Inzetten van hulp ouders t.b.v. 
koffie zetten en opruimen niet
mogelijk.

• Het gebruik van de 
(gemeenschappelijke) ruimtes
beperkt zich tot
Klaslokaal
toiletten
playground
opslagruimte (voor
leerkrachten)

• Het starten van de lessen zal
i.o.m. the BS gebeuren op 
woensdag 11 November
zaterdag 14 November 

• Cultural events and joint 
lunches / breakfasts 
(Christmas / Easter) will be 
canceled for further notice.

• Deployment of help parents 
for making coffee and 
cleaning up is not possible.

• The use of the (common) 
areas is limited to Classroom 
toilets playground storage 
space (for teachers)

• The start of the lessons will 
in consultation the BS 
happen on Wednesday 
November 11th 
& Saturday November 14th

✓8:15-8:30
Ontvangst kinderen

• 8:15-9:45
Koffie drinken
(door ouders)

• 10:15-10:30
/ 16:30-16:45
Pauze / eten en spelen

• 11:30 – 12:00
/ 18:00 – 18:15 
Ophalen kinderen / 
napraten

Schema van een schooldag
schoolroutine

Food /snacks
De ouders voorzien de leerlingen van een snackpakket 

dat voldoet aan de volgende richtlijnen.
• Ingepakte in folie / of in originele verpakking
• Drinken in plastic beker of wegwerp verpakking

• Fruit dat gepeld kan worden



Wat verwachten we van u

• Wees verstandig

• Kies de veiligste manier om naar school te reizen

• Bij twijfel over gezondheid, neem niet het risico!

• Bij een geconstateerde infectie in uw familie / vriendenkring, blijf 
thuis.

• Neem het ‘protocol-begrepen’ document ondertekent mee op de 
eerste dag op school. Niet mee, niet naar binnen.



Vervolgstappen 

• Laatste details met BS bespreken

• Definitieve 1e dag bepalen

• Schriftelijk akkoord ouders op protocollen

• Voorbereiden fysieke lessen

• Start!



Terug naar het klaslokaal… 
Locatie Botafogo

Peutergroep / groep 1- juf Floor 

Groep 2 – juf Bente

Groep 3

Groep 5

Groep 6-& 8 – juf Diana

Locatie Barra de Tijuca

Peuters / groep 1 & 2- juf Floor 

Groep 4 – juf Bente / Juf Suzanne



Vragen / opmerkingen



Dank jullie wel en tot snel!


