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KVLO-protocol Bewegingsonderwijs basisonderwijs/speciaal onderwijs 
schooljaar 2021-2022 (bewegingsonderwijs in het PO/SO) 

Laatste update: 29 november 2021 
 

Concrete uitwerking van basismaatregelen: 

• medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 

1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers 

• leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de 

school bewegen. In de klas, kleedkamer en tijdens de gymles mag het mondkapje af. Er geldt 

een dringend advies om een mondkapje buiten de klas te dragen. 

• onderwijspersoneel werkt zoveel mogelijk thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of 
anderszins in het belang van leerlingen op school moeten zijn. Teamvergaderingen en 
studiedagen vinden dus online plaats 

• ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan 

• vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen 

• daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve testuitslag is ontvangen. 
Iedereen gaat in quarantaine als een huisgenoot, of ander nauw contact, positief is getest. 

Daarnaast gelden voor iedereen, dus ook voor de leerlingen, de basismaatregelen: handen 
wassen, binnenruimtes ventileren, geen handen schudden en bij klachten testen en 
thuisblijven. Voor personeel in het primair onderwijs en leerlingen en personeel in het 
voortgezet onderwijs geldt het dringende advies om 2 keer per week preventief een zelftest 
te gebruiken. Zie ook: Coronavirus en basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs | 
Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

Wat betekent dit voor de lessen bewegingsonderwijs/LO 

• de lessen gaan door, zonder beperking; alle andere (niet les gebonden) activiteiten 
online 

• tijdens de lessen doen docenten LO er goed aan zoveel mogelijk afstand te bewaren 
tot de leerlingen en gymzalen goed te ventileren. 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
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De Q&A m.b.t. bewegingsonderwijs versie 27-11-2021 luidt: 

Vraag: 
Wat betekenen de huidige maatregelen voor Bewegingsonderwijs/Lichamelijke opvoeding? 
 
Antwoord: 
Deze lessen kunnen doorgaan. Tijdens de lessen doen docenten er goed aan zoveel mogelijk 
afstand te bewaren tot de leerlingen en gymzalen goed te ventileren. Het gebruik van het 
coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht voor onder meer sportbeoefening op 
binnensportlocaties. Deze verplichting geldt niet voor leerlingen t/m 17 jaar tijdens een 
georganiseerde jeugdactiviteit. Een leraar die kinderen wegbrengt voor schoolzwemmen of 
begeleidt met de gymles is tevens uitgezonderd van de CTB-plicht, aangezien dit om het 
verrichten van beroeps- en bedrijfsmatige werkzaamheden gaat. Voor ouders/verzorgers of 
vrijwilligers geldt voor het wegbrengen van kinderen (in het kader van de zwemles, 
sportbeoefening) wel een CTB-plicht bij betreden van de publieke binnenruimte van de 
sportlocatie. Er is overigens geen publiek meer toegestaan. 
 
Zie ook: 
Q&A's COVID-19 funderend onderwijs | Publicatie | Rijksoverheid.nl 

 

Testen 

Leerlingen van groep 6, 7 en 8 (vanaf 1 december) en medewerkers krijgen het advies om zichzelf 2 

keer per week te testen op het coronavirus. Zo helpen ze het coronavirus zo veel mogelijk buiten de 

schooldeuren te houden. Dit testadvies geldt voor iedereen. Dus ook voor gevaccineerden. 

 

Kinderen met verkoudheidsklachten. 
De regels voor snottebellen worden strenger: ook kinderen met milde neusverkoudheid (zoals een 

snotneus) blijven thuis. Zij laten zich testen. 

Dus heeft een kind klachten die passen bij het coronavirus? Zoals verkoudheidsklachten, koorts, 
benauwdheid of veel hoesten? Dan blijft het thuis en laat het zich testen bij de GGD. Lees meer over 
de adviezen aan het gezin bij thuisblijven (thuisquarantaine). 

Thuisblijven (in quarantaine) 
In de volgende gevallen blijven medewerkers en leerlingen thuis en laten zich testen. Ook als zij 
beschermd zijn tegen corona: 

• bij klachten die passen bij het coronavirus 
• als een huisgenoot positief test op corona. 

Is een klasgenoot of medewerker in de klas besmet? Dan adviseert de GGD welke kinderen als nauw 
contact worden gezien. Deze kinderen (nauw contact) moeten in quarantaine. Waar nodig kan de 
GGD de hele groep of klas het advies geven om thuis in quarantaine te gaan. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-

kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs 

 

------------------------------------------------------------------- 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/11/13/qa-corona-funderend-onderwijs-13-november-2021
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testen-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testen-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
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Aansluitend bij de servicedocumenten funderend onderwijs, het generiek kader aan maatregelen van 
het RIVM en de protocollen primair onderwijs en speciaal (basis)onderwijs (PO-Raad, FvOv, AOb, CNV 
Onderwijs, AVS e.a.) adviseert de KVLO de volgende werkwijze voor het bewegingsonderwijs.  

1. Protocol volledig openen basisonderwijs en protocol volledig openen speciaal onderwijs m.i.v. 
schooljaar 2020-2021 (aan de hand van de richtlijnen van het RIVM) 

https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/ 
2. Praktische aspecten en handreiking met advies volledig openen bewegingsonderwijs in het 

PO (opgesteld door de KVLO in afstemming met OCW, RIVM, AVS en PO-Raad) 

Voor basisonderwijs en speciaal onderwijs 

• Handhaaf de voorschriften voor hand- en toilethygiëne.  
• Voor en na de les wassen leerlingen en leerkracht hun handen.  
• Volg de kerndoelen en het eigen vakwerkplan/leerlijnen voor PO/SO. 
• Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in 

quarantaine te gaan. 

Uitvoering van het bewegingsonderwijs 

• De gymlessen gaan gewoon door. 
• Richtinggevend voor de lessen zijn de kerndoelen, leerlijnen, het vakwerkplan en de reguliere 

veiligheidsvoorschriften. 
• Er mag met een hele klas of groep gymles worden gegeven. 
• Maximaal met 1 klas in de kleedkamer, dus bij meerdere klassen na elkaar en niet tegelijk   
• Advies sportdagen: 

De sportdagen en toernooien wordt op dit moment ontraden om contact tussen verschillende 
klassen te voorkomen. 

 
Hygiënemaatregelen 
 
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk 

worden nageleefd: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen. 

Denk hierbij aan:  

• Handen wassen met water en zeep: voor de les bewegingsonderwijs, na de les 

bewegingsonderwijs, na toiletgang 

• Gebruik van papieren handdoekjes 

• Contact met materiaal en gezamenlijk gebruik daarvan door leerlingen en leerkracht is 

toegestaan 

Bij mogelijke ziektegevallen: zie thuisblijfregels leerlingen en personeel in het protocol van de PO-
Raad en sociale partners: Protocollen en checklists (lesopafstand.nl) 

 

KVLO/LO-platform e.a., versie 29 november 2021 

https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/
http://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/

