
 

KVLO-protocol Bewegingsonderwijs basisonderwijs/speciaal onderwijs 
schooljaar 2020-2021 (LO in het PO/SO) 

Laatste update: 4 februari 2021 

 

Let op! 

De protocollen van de PO-Raad en KVLO zijn leidend. Echter - omwille van de veiligheid - kunnen 

veiligheidsregio’s nadere maatregelen stellen en besluiten nemen, binnen de kaders van de 

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Ook kunnen GGD’en nadere adviezen geven, afhankelijk van 

de lokale situatie en accommodatie, waardoor het niet is uitgesloten dat in bepaalde gevallen de 

gymzalen en/of de kleedkamers gesloten blijven. 

 

Zie ook het aangepaste protocol voor het regulier basisonderwijs en so/sbo van de PO-Raad en 

sociale partners bij punt 1 hieronder. 

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 strikt de voorschriften voor hand- en toilethygiëne.  
• Voor en na de les wassen leerlingen en leerkracht hun handen.  
• Houd als leerkracht altijd 1,5 meter afstand tot andere volwassenen. Dit geldt ook  

voor de gebruikelijke ondersteuners of assistenten in het speciaal (basis)onderwijs.  
• Volg de kerndoelen en het eigen vakwerkplan/leerlijnen voor PO/SO. 
• Vanwege het groepsoverstijgend werken van vakleerkrachten en om vroegtijdige 

quarantaine van vakleerkrachten te voorkomen houden zij zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 
tot de leerlingen. 

• Bij besmetting in een groep van de vakleerkracht vindt overleg plaats met de werkgever en 
de GGD over de noodzakelijk quarantaine maatregelen voor de vakleerkracht. 

Uitvoering van het bewegingsonderwijs  

• De gymlessen gaan (conform het Servicedocument funderend onderwijs, d.d. 23-01-2021 en 
03-02-2021 en het Generiek Kader van het RIVM van 29 -01-2021) door. Indien mogelijk 
heeft het de voorkeur de lessen buiten te laten plaatsvinden. Kleedkamers en douches in 
externe en eigen sportaccommodaties kunnen openblijven voor bewegingsonderwijs. 

• Kleedkamer en douches zijn beschikbaar voor gebruik. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/coronawet-vervangt-noodverordeningen
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/


• De leerlingen hoeven geen 1,5 meter van elkaar in acht te nemen. Fysiek contact met  
andere leerlingen is toegestaan.  

• Richtinggevend voor de lessen zijn de kerndoelen, leerlijnen, het vakwerkplan en de reguliere 
veiligheidsvoorschriften. 

• Als er op school cohortenbeleid is afgesproken om het aantal contacten tussen leerlingen te 
beperken, wordt dit ook toegepast in de lessen bewegingsonderwijs. Als het werken in 2-
tallen, 3-tallen en/of 5-tallen met de gehele klas niet mogelijk is kan een halve klas een 
veilige en verantwoorde optie zijn. De vakleerkracht maakt daarover afspraken met de 
werkgever en de groepsleerkracht. 

 
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 

• Leermiddelen, oppervlakten en speelmaterialen dienen bij gebruik door meerdere leerlingen 

en/of leerkracht met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. 

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