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6 Deel-protocol zondagsschool – [versie 15-09-2020] 

Protocol zondagsschool “Samuël”  

 

ALGEMEEN 

Dit protocol beschrijft de regels die gelden voor het organiseren en bijwonen van de zondagsschool “Samuël“ in de 

Gereformeerde Gemeente te Dirksland tijdens de Corona-pandemie. 

 Er zijn 2 groepen, ingedeeld in onderbouw en middenbouw die gebruik maken van de zalen 2 en 3. De 

bijeenkomst is op zondag na de morgendienst van 11:45-12:45 uur. 

 De leeftijd van de bezoekers is onder de 12 jaar, waardoor zij geen afstand hoeven te houden tot elkaar en 

ook niet tot de leidinggevenden en helpers. De leidinggevenden en helpers dienen wel 1,5 meter afstand tot 

elkaar te houden. 

 De algemene regels van het RIVM zijn van kracht: Blijf thuis bij klachten en/of verschijnselen die kunnen wijzen 

op corona-besmetting.  

 De ouder(s) van de kinderen (en van de helpers onder de 18 jaar) dienen hun verantwoordelijkheid te nemen 

t.a.v. de algemene regels rondom de gezondheid(-scheck) 

LEIDING 

 Door de leidinggevenden wordt er op toegezien dat dit protocol wordt nageleefd en zij zorgt ervoor dat het 

wordt verspreid onder de ouder(s) en/of verzorger(s) van de kinderen die de zondagsschool bezoeken, alsook 

onder de leidinggevenden en helpers. 

 Door de leiding wordt een presentielijst bijgehouden voor een eventueel bron en contactonderzoek van de 

GGD. Dit van zowel de kinderen, als de leidinggevenden en helpers. 

BINNENKOMST EN VERTREK 

 Vooraf dienen de leidinggevenden en helpers de handen te ontsmetten bij een desinfectiepunt. 

 Voor hen is er koffie/thee beschikbaar. Verspreiding wordt door eigen mensen verzorgd 

 Kinderen die al in de kerk zijn, dienen met 1 ouder in de kerk te wachten, totdat de andere kerkgangers de 

kerk verlaten hebben. Wanneer andere personen uit dezelfde bank passeren moeten, neemt men plaats in de 

ongebruikte bank achter zich. Nadat de kerk leeg is, mogen de kinderen op aangeven van de (hulp)koster naar 

de zaal gebracht worden. 

 Kinderen die de kerkdienst thuis beluisterd hebben, kunnen pas naar binnen gebracht worden als de 

kerkgangers het kerkgebouw verlaten hebben. Zij nemen hiervoor de hoofdingang. 

 Bij binnenkomst handen desinfecteren en de ouders moeten de afstanden in acht nemen t.o.v. andere 

volwassenen. 

 Wanneer de kinderen binnen zijn, krijgen zij een versnapering van de leiding/helpers en zullen de ouders het 

kerkgebouw weer verlaten.  

 Na afloop van de bijeenkomst worden de kinderen door de helpers via de hoofdingang naar buiten gebracht, 

waar ze weer overgenomen worden door de ouders. 

 

NA AFLOOP 

 Na afloop wordt de reguliere schoonmaak en desinfectie door de koster verzorgd. Een en ander in samenhang 

met de werkzaamheden voor de volgende bijeenkomsten in de week. 

 Afwas dient in de keuken op de serveerwagen gezet te worden en afval in de prullenbakken 

 

 

 

 

 

 


