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1. Inleiding 
ICCLR heeft naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus begin 2020 verschillende maatregelen 
genomen om de kans op besmettingen in het gebouw te minimaliseren. De invulling hiervan wordt 
afgeleid van de richtlijnen van het kabinet en het RIVM die hierin kaderstellend zijn. Hierbinnen worden 
de eigen maatregelen opgesteld. 
Dit document heeft als doel u als lid, bezoeker, ouder, cursist en leerling te informeren over de 
specifieke maatregelen die binnen ICCLR genomen worden om de activiteiten veilig voort te kunnen 
zetten. Lees dit document goed door en bespreek dit indien van toepassing met uw kind(eren). 
 
De maatregelen van het kabinet en het RIVM worden nauwlettend gevolgd. Waar nodig zal dit leiden 
tot een bijstelling van het ICCLR-protocol. Dit geldt ook als blijkt dat bepaalde maatregelen niet blijken 
te werken in de praktijk. Als dit van toepassing is, zult u hierover geïnformeerd worden. De laatste 
versie van het protocol kunt u ook altijd vinden op de website via http://icclr.nl/coronabeleid/. 
 
 
 
 
 
  

http://icclr.nl/coronabeleid/
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2. Algemene afspraken 
 
2.1.  Richtlijnen RIVM 
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent: 
 Het houden van 1,5 afstand tussen elkaar. 
 Uitgezonderd geldt per 1 juli 2020 dat de 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling in het 

voortgezet onderwijs is vervallen. Tussen onderwijspersoneel en leerlingen en tussen 
onderwijspersoneel onderling blijft de 1,5 meter wel gehandhaafd. 

 Er worden geen handen geschud. 
 Hoesten en niezen in de ellenboog. 
 Het goed wassen/desinfecteren van handen meerdere keren per dag gedurende ten minste 20 

seconden volgens de richtlijnen van het RIVM (zie hieronder), in ieder geval bij binnenkomst. We 
gebruiken hiervoor water en zeep of desinfecterende gel. 

 Het is niet toegestaan in groepsverband te zingen of te schreeuwen. 
 
2.2.  Instructie handen wassen volgens de richtlijn van het RIVM  
Hanteer de volgende procedure bij het wassen van de handen. 
 

 
Figuur 1: instructie handen wassen 
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3. Klachten of ziekte 
 
 
3.1.  Wanneer thuisblijven  
Conform de richtlijnen van het RIVM worden ook binnen ICCLR de volgende richtlijnen gevolgd: 
 Iedereen met koorts vanaf 38°C blijft thuis. 
 Iedereen met de volgende symptomen blijft thuis: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk 

ademen/benauwdheid. 
 Als iemand in het huishouden koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft 

hij/zij of de leerling/cursist ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten 
heeft, mag hij/zij weer naar buiten. Als iemand in het huishouden getest is voor COVID-19 en een 
positieve uitslag heeft, moet hij/zij wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra 
dagen thuisblijven. 

 Als iemand in een land/gebied is geweest dat is aangemerkt als COVID-19-risicogebied, waarvoor een 
oranje reisadvies geldt, blijft diegene in quarantaine gedurende 10 dagen. 

 Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten 
en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden 
hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij koorts en/of 
benauwdheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd. 

 Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit geldt 
ook voor leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren. Hierover beslissen de 
ouder(s)/verzorger(s) in overleg met ICCLR. Ouders melden het bij de onderwijscommissie als ze hun 
kind thuis wensen te houden. ICCLR is gezien het beperkt aantal docenten en vrijwilligers niet in 
staat om op hetzelfde moment fysiek -en afstandsonderwijs aan te bieden. 

 Personen met klachten dienen getest te worden bij de GGD conform het landelijk 
testbeleid. 

 Wanneer een docent thuis moet blijven, dan krijgt de klas indien mogelijk les op afstand. 
 
Raadpleeg de website van het RIVM voor de actuele richtlijnen op dit gebied: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19  
 
3.2.  Meldplicht 
Alle bezoekers van het ICCLR dienen zo snel mogelijk het bestuur op de hoogte te stellen indien zij kort 
(tot 48u voor het begin van de klachten) na een bezoek aan ICCLR klachten ontwikkelen die lijken op 
coronaverschijnselen. Ook dienen bezoekers van ICCLR zo snel mogelijk het bestuur op de hoogte te 
stellen indien zij of iemand binnen het huishouden positief is getest voor het coronavirus zodat de nodige 
maatregelen genomen kunnen worden. Contact met het bestuur kan via info@icclr.nl of via de ICCLR 
WhatsApp (06 40 674 320) 

  

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
mailto:info@icclr.nl
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4. Algemene maatregelen 
 
4.1.  Hygiëne  
 Binnen ICCLR worden de toiletten voor de leerlingen vaker per dag schoongehouden. Ook worden 

contactpunten zoals deuren en kranen extra gereinigd. Vuilnisbakken worden vaker geleegd. 
 De ventilatiesystemen binnen ICCLR voldoen aan de vereisten die het RIVM stelt en staan onder 

controle. De ramen en eventueel deuren staan zoveel mogelijk open om de lucht in het gebouw zoveel 
mogelijk te verversen. Houd hier rekening mee door je warm genoeg te kleden! Mocht het buiten 
echt te koud worden om de ramen open te laten, dan worden de lokalen zoveel mogelijk gelucht 
tussen de lessen door, door de ramen en deuren open te zetten. 

 Deuren staan zo veel mogelijk open zodat we deze zo min mogelijk hoeven aan te raken. Probeer zo 
weinig mogelijk contact te maken met bijvoorbeeld (trap)leuningen. 

 Docenten en ander onderwijspersoneel nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met 
oppervlaktesprays (bestaande uit water en zeep/allesreiniger (geen desinfectiemiddel)) en herhalen 
dit bij het verlaten van het lokaal. Leermiddelen dienen bij gebruik door meerdere leerlingen of 
leerkrachten met regelmaat schoongemaakt te worden. 
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5. Procesrichtlijnen 
De maatregelen die gerelateerd zijn aan de primaire activiteiten van ICCLR (het gebed en onderwijs) zijn 
in dit hoofdstuk uitgewerkt.  
 
5.1.  Algemene richtlijnen 
 Volg de instructies op van docenten en vrijwilligers. Zij helpen om voldoende afstand te houden en 

zorgen dat de maatregelen duidelijk worden gecommuniceerd. 
 Het dragen van een mondkapje is verplicht. Het mondkapje mag alleen in het klaslokaal of in de 

gebedsruimte op de vaste zitplek afgedaan worden, omdat daar de 1,5 meter gegarandeerd is. 
Voor leerlingen tot 13 jaar geldt deze plicht niet. Zij kunnen de moskee zonder mondkapje 
betreden. 

 Op elke verdieping is desinfecterende gel beschikbaar. Gebruik deze regelmatig! 
 Het gebouw wordt enkel opengesteld voor het gebed, het volgen van onderwijs conform het 

onderwijsrooster en uitgezonderde activiteiten (waaronder dodenwassing). Voor alle overige 
activiteiten is het gebouw gesloten. 

 De kantine is gesloten voor gebruik door bezoekers. Gedurende onderwijsgerelateerde 
activiteiten of (bestuurs)vergaderingen mag de kantine worden gebruikt voor koffie en thee door 
maximaal 1 persoon tegelijk. 

 
5.2.  Het gebed 
Voor het verrichten van het gebed in de moskee gelden de volgende aanvullende maatregelen: 
 Elke bezoeker dient een eigen gebedskleed mee te nemen; 
 Voor de schoenen dient en plastic tasje meegenomen te nemen (deze gaan mee in de gebedsruimte 

en worden voor je geplaatst) 
 In de gebedsruimte zijn gebedsplekken gemarkeerd.  
 De toiletten en wudu-ruimte zijn gesloten voor gebruik, uitgezonderd voor leerlingen/cursisten en 

vrijwilligers die langer dan 1 uur in de moskee aanwezig zijn. 
 Tussen de verschillende gebeden zal het gebouw worden gesloten voor alle overige activiteiten 

(onderwijs uitgezonderd) 
 
Voor het vrijdaggebed gelden daarboven de volgende aanvullende maatregelen: 
 Bezoekers dienen tijdig naar het gebed te komen. Het bestuur bepaalt het maximumaantal 

gebedsplekken (per ruimte). Indien dit aantal bereikt is worden de deuren gesloten. 
 Eenieder dient plaats te nemen op de gemarkeerde plekken en hier niet van af te wijken 
 Het dragen van een mondkapje is verplicht bij het betreden en verlaten van het gebouw. 
 Na het plaatsnemen in de gebedsruimte wordt het dragen van het mondkapje dringend geadviseerd. 
 
5.3.  Het volgen van onderwijs 
5.3.1.  Doelgroep 4-5 jaar (Hadaana) 
 
Betreden van het gebouw 
 Ouders kunnen hun kind(eren) afzetten bij de vrouweningang van het gebouw (zijkant van het 

gebouw). Ouders mogen het gebouw niet betreden. 
 Schoenen worden in de hal van het gebouw in het schoenenrek geplaatst. Het is verstandig 

kinderen pantoffels of slippers mee te geven die ze kunnen aantrekken in het gebouw. 
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 Bij binnenkomst in het gebouw of verdieping wassen leerlingen (en evt ouders/begeleiders) hun 
handen met de desinfecterende gel of spray. 

 Leerlingen gaan direct het lokaal in en gaan op hun plek zitten. Ze blijven dus niet op de gang 
wachten tot de docent er is. 

 
Tijdens de les 
 De tafels van de leerlingen staan waar nodig op minimaal anderhalve meter afstand van de 

docentenwerkplek.  
 De docent zorgt ervoor dat de les vijf minuten voor het einde van de lestijd is afgerond en begeleid 

de leerlingen naar de uitgang. Bij vertrek worden de ramen en deuren van het lokaal geopend 
achtergelaten. 

 
Verlaten van het gebouw 
Kind(eren) kunnen na afloop van de lessen opgehaald worden bij de vrouweningang. De docenten 
zullen hier de kinderen meegeven met de ouders. Ouders dienen buiten te wachten. Houd tijdens het 
wachten de richtlijnen van het RIVM in acht. 
 
5.3.2.  Doelgroep 6-12 jaar 
 
Betreden van het gebouw 
 Kind(eren) kunnen worden afgezet bij de hoofdingang van het gebouw. Ouders mogen het gebouw 

niet betreden. De hulpouder en vrijwilligers zullen waar nodig de kinderen naar de klas begeleiden.  
 Schoenen kunnen worden geplaatst in de schoenenrekken. 
 In verband met het te verrichten gebed is het verplicht sokken aan te hebben of deze mee te nemen. 
 Op de begane grond dienen de kinderen hun handen te desinfecteren voordat zij naar hun klas gaan. 
 Leerlingen gaan direct het lokaal in en gaan op hun plek zitten. Ze blijven dus niet op de gang 

wachten tot de docent er is. 
 
Tijdens de les 
 De tafels van de leerlingen staan waar nodig op minimaal anderhalve meter afstand van de 

docentenwerkplek.  
 De docent deelt zo min mogelijk spullen uit en loopt zo min mogelijk rond. 
 De docent zorgt ervoor dat de les vijf minuten voor het einde van de lestijd is afgerond en begeleid 

de leerlingen naar de uitgang. Bij vertrek worden de ramen en deuren van het lokaal geopend 
achtergelaten. 

 Na de laatste les draagt de docent er samen met de leerlingen voor dat tafels en stoelen zijn 
schoongemaakt en de stoelen op de tafels zijn gezet. 

 
Tijdens het gebed 
Voor het gebed gelden de eerder genoemde richtlijnen in 5.2. De leerlingen bidden zoveel mogelijk op 
de 1e en 2e verdieping.   
 
Verlaten van het gebouw 



Corona protocol ICCLR v1.0 9 

De leerlingen kunnen na afloop van de lessen bij de hoofdingang van het gebouw opgehaald worden. 
Ouders dienen buiten te wachten. Houd als ouder tijdens het wachten de richtlijnen van het RIVM in 
acht.  
5.3.3.  Doelgroep 13-17 jaar 
 
Betreden van het gebouw 
 Kind(eren) kunnen worden afgezet bij de hoofdingang van het gebouw. Ouders mogen het gebouw 

niet betreden. De hulpouder en vrijwilligers zullen waar nodig de kinderen naar de klas begeleiden.  
 Schoenen kunnen worden geplaatst in de schoenenrekken. 
 In verband met het te verrichten gebed is het verplicht sokken aan te hebben of deze mee te nemen. 
 Op de begane grond dienen de kinderen hun handen te desinfecteren voordat zij naar hun klas gaan. 
 Leerlingen gaan direct het lokaal in en gaan op hun plek zitten. Ze blijven dus niet op de gang 

wachten tot de docent er is. 
 
Tijdens de les 
 De tafels van de leerlingen staan waar nodig op minimaal anderhalve meter afstand van de 

docentenwerkplek.  
 De docent deelt zo min mogelijk spullen uit en loopt zo min mogelijk rond. 
 De docent zorgt ervoor dat de les vijf minuten voor het einde van de lestijd is afgerond en begeleid 

de leerlingen naar de uitgang. Bij vertrek worden de ramen en deuren van het lokaal geopend 
achtergelaten. 

 Na de laatste les draagt de docent er samen met de leerlingen voor dat tafels en stoelen zijn 
schoongemaakt en de stoelen op de tafels zijn gezet. 

 
Tijdens het gebed 
Voor het gebed gelden de eerder genoemde richtlijnen in 5.2. De leerlingen bidden zoveel mogelijk op 
de 1e en 2e verdieping.   
 
Verlaten van het gebouw 
De leerlingen kunnen na afloop van de lessen bij de hoofdingang van het gebouw opgehaald worden. 
Ouders dienen buiten te wachten. Houd als ouder tijdens het wachten de richtlijnen van het RIVM in 
acht. 
 
5.3.4.  Doelgroep 18 jaar en ouder 
 
Betreden van het gebouw 
 Cursisten betreden het gebouw via de mannen -of vrouweningang. Schoenen worden geplaatst in 

de schoenenrekken op de begane grond 
 Het dragen van een mondkapje is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen 
 Cursisten kunnen direct naar het klaslokaal en kunnen op minimaal 1,5 van elkaar plaatsnemen.  
 Er mogen niet meer dan 15 personen in de klassen 1 t/m 5 en 8. Voor lokaal 6 en 7 is dit maximaal 

10 personen 
 
Tijdens de les 
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 Cursisten gaan direct het lokaal in en gaan op hun plek zitten. Ze blijven dus niet op de gang wachten 
tot de docent er is. Indien het aantal leerlingen het toelaat dient maximaal gebruik gemaakt te 
worden van de ruimte in het lokaal. 

 De tafels van de leerlingen staan op minimaal anderhalve meter afstand van de docentenwerkplek.  
 De docent deelt zo min mogelijk spullen uit en loopt zo min mogelijk rond. 
 De docent zorgt ervoor dat de les vijf minuten voor het einde van de lestijd is afgerond en begeleid 

de leerlingen eventueel naar de uitgang. Bij vertrek worden de ramen en deuren van het lokaal 
geopend achtergelaten. 

 Na de laatste les draagt de docent er samen met de leerlingen voor dat tafels en stoelen zijn 
schoongemaakt en de stoelen op de tafels zijn gezet. 

 
Tijdens het gebed 
Voor het gebed gelden de eerder genoemde richtlijnen in 5.2. 
 
Verlaten van het gebouw 
Bij het verlaten van het gebouw dient rekening gehouden te worden met de afstand tot elkaar en 
drukte in de gangen voorkomen te worden.  
 
5.3.5.  Pauzes 
Pauzes vinden conform regulier schema plaats. Indien meer dan 3 klassen tegelijk les volgen op 
dezelfde verdieping worden de pauzes gesplitst om te voorkomen dat te veel leerlingen en docenten 
zich in een ruimte bevinden. Het pauze schema is bekend bij de docenten.  
 
5.3.6.  Onderwijsactiviteiten 
Voor groepsactiviteiten zoals excursies gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid voor 
bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. Ook tijdens excursies en reizen moeten de 
afstandsregels en hygiënemaatregelen in acht worden genomen. 
 
5.3.7.  Oudergesprekken 
Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk online of telefonisch plaats, of worden ingepland op school 
op een rustig moment of in kleine groepen. Er moet ook hier anderhalve meter afstand worden 
gehouden tussen het personeel en de ouder(s)/verzorger(s). Alleen als dat goed lukt kunnen 
afspraken met ouders weer in het gebouw plaatsvinden, uiteraard ook met inachtneming van alle 
hygiënevoorschriften. 
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6. ICCLR maatregelen na besmettingen 
 
6.1.  Positief geteste bezoeker 
Indien een persoon positief is getest op het Coronavirus en kort daarvoor (tot 48u voor het begin van 
de klachten) in het gebouw is geweest, worden extra maatregelen genomen om een eventuele 
verspreiding van het virus te voorkomen. Het bestuur zal in deze situatie de volgende acties in gang 
zetten: 
 Alle leden worden geïnformeerd over de situatie en de momenten waarop de positief geteste 

persoon in het gebouw is geweest en voor welk doel gebed/onderwijs). 
 Eenieder die op hetzelfde moment in het gebouw is geweest wordt verzocht thuis te blijven 

gedurende 10 dagen en bij eventuele (milde) klachten zich te laten testen conform het landelijk 
testbeleid. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via 0800-1202 of via https://coronatest.nl/.  

 De ruimtes waarin de positief geteste persoon is geweest wordt gedesinfecteerd. 
 Indien de positief geteste persoon onderwijs heeft gevolgd, vervallen de lessen voor de 

betreffende klas (en docent) voor minimaal 10 aaneengesloten kalenderdagen. 
 
6.2. Meerdere positief geteste bezoekers 
Indien het aantal positief geteste personen over een periode van 7 dagen meer is dan 5 kunnen de 
volgende aanvullende maatregelen worden genomen: 
 Het maximaal aantal bezoekers voor het gebed wordt teruggebracht. 
 Het aantal gezamenlijk te verrichten gebeden in de moskee wordt teruggebracht. 
 Het gebouw wordt tot nader order gesloten voor het gebed en/of onderwijs. 
 
 

https://coronatest.nl/
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