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Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,

Het is weer bijna zover om terug naar de klas te gaan. De komende weken
starten de scholen met persoonlijk leren. De vraag blijft... Hoe maakt u uw
schoolplan voor persoonlijk leren en hoe houdt u uw leerlingen veilig? 

Het RIVM en de Rijksoverheid hebben de richtlijnen bijgewerkt om naar school
te gaan. Het belangrijkste thema is het belang dat leerlingen terug in de klas
zijn en dat dit veilig kan worden gedaan door een "gelaagde aanpak" te
gebruiken, inclusief handen wassen, ventileren en testen. 

Lees verder voor een snel overzicht van de richtlijnen en hoe Time Timer
scholen kan helpen om aan deze richtlijnen te voldoen

Lees hier de richtlijnen van 
de Rijksoverheid en het RIVM

https://mailchi.mp/819fceaf7b28/new-improved-time-timeroriginals-8877470?e=[UNIQID]
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://timetimer.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen


Richtlijnen zijn bedoeld om programma's en scholen te helpen bij het kiezen
van de juiste gelaagde aanpak voor hun leerlingen en personeel. Net zoals de
veiligheid van auto's in de loop der jaren is verbeterd door
veiligheidsmaatregelen zoals veiligheidsgordels EN airbags (naast andere
veiligheidsvoorzieningen) te stapelen, zal het combineren van meerdere
strategieën het risico dat gepaard gaat met overdraagbare ziekten en
afwezigheden in schoolsystemen aanzienlijk verminderen. 
Hieronder staan     de 8  preventiestrategieën die worden aanbevolen:

1. Vaccinatie bevorderen
2. Consequent en correct maskergebruik (verschillend per land)
3. Fysieke afstand en cohorten
4. Ventilatie
5. Handenwassen
6. Thuisblijven bij ziekte en testen
7. Contactonderzoek in combinatie met isolatie en quarantaine
8. Reiniging en desinfectie

Sommige van deze strategieën zijn eenvoudiger te implementeren dan andere.
Als scholen de mogelijkheid hebben om ze allemaal toe te passen voordat het
schooljaar begint, is dat geweldig! Als dat niet het geval is, begin dan met drie
en implementeer de anderen naarmate er geld en tijd beschikbaar komt. Hoe
meer je implementeert, hoe veiliger je school wordt. 

Het is belangrijk dat alle beleidsoverwegingen voor COVID-19-plannen op
school moeten beginnen met het doel om studenten veilig en fysiek aanwezig
te houden op school. Zoiets eenvoudigs als 20 seconden handen wassen kan
de opkomst aanzienlijk vergroten. 
 

 
“De pandemie heeft een hartverscheurende tol geëist van

kinderen, en het is niet alleen hun opleiding die heeft geleden,
maar ook hun mentale, emotionele en fysieke gezondheid. Door

beschermingslagen te combineren, waaronder vaccinaties,
maskers en schone handenhygiëne, wordt persoonlijk leren voor

iedereen veilig en mogelijk."

- Sonja O'Leary, MD, FAAP, voorzitter van de AAP Council on School Health 
 

Hoe de Time Timer uw persoonlijke COVID-19
leerplan kan ondersteunen 

 
“Leer en versterk handen wassen met water en zeep 

gedurende minstens 20 seconden.” 
 

Dit is waar Time Timer kan helpen bij het implementeren en vergemakkelijken
van een van de vele strategieën die nodig zijn om schoolplannen te realiseren.
Door uw badkamers, klaslokalen en mobiele spoelunits aan te vullen met een

Time Timer WASH, een visuele timer voor handen wassen, leert u zowel

https://timetimer.nl/
https://timetimer.nl/back-to-school-favorieten/


studenten (ongeacht hun leeftijd) als personeel de juiste technieken om handen
te wassen, terwijl de duur van 20 seconden wordt versterkt. Het is niet nodig

om uit het hoofd geleerde liedjes te leren, te vertrouwen op onnauwkeurig tellen
of elke leerling in de gaten te moeten houden.

Volgens Eva C. Phillips, een oude opvoeder en pleitbezorger voor jonge
kinderen, 
 

 
“Omdat jonge kinderen nog geen goed besef hebben van het

verstrijken van de tijd, zal het voor volwassenen belangrijk zijn
om ervoor te zorgen dat het handenwasproces correct wordt

uitgevoerd en met succes kan worden begeleid. De Time Timer
WASH is een product dat er gemakkelijk voor kan zorgen dat een

jong kind het juiste proces doorloopt om effectief handen te
wassen, zonder dat een volwassene hoeft te controleren hoe lang

ze wassen.”

Hulp nodig om jonge leerlingen het belang van
handen wassen bij te brengen? 

 
Bekijk de Activity Guide Time Timer WASH, ontwikkeld door Eva C. Phillips,

Ed.D. Deze gids bevat meerdere activiteiten, bronnen, werkbladen en ideeën
om jonge leerlingen te leren wanneer, waar, waarom en hoe ze handen moeten

wassen. Dit is een volledig gratis hulpmiddel dat gemakkelijk een aanvulling
kan zijn op uw persoonlijke leerplan voor COVID-19. Voel je vrij om het te

delen!

Download de Activity Guide Time Timer WASH

https://timetimer.eu/time-timer-wash-handwashing-timer/
https://timetimer.nl/back-to-school-favorieten/
https://issuu.com/robo-toys/docs/curriculumpdfdownload_handwashguide_robo_education?fr=sN2Q1NTgwNzMxMA
https://issuu.com/robo-toys/docs/curriculumpdfdownload_handwashguide_robo_education?fr=sN2Q1NTgwNzMxMA


Het kan voor een onderwijzer moeilijk zijn om elke individuele leerling te
controleren om er zeker van te zijn dat ze hun handen goed wassen. Met de
Time Timer WASH kan de docent ervoor zorgen dat, zodra de routine is
gecreëerd, de leerlingen de juiste hoeveelheid tijd wassen en dit zelfstandig
kunnen doen.

Wilt u een Time Timer WASH voor uw klanten
uitproberen? Vraag een gratis monster aan.

Wil je uit de eerste hand zien hoe het
werkt? We bieden een beperkt
aantal klanten over de hele wereld
gratis monsters van de Time Timer
WASH aan. Er is geen verplichting of
verplichting. Stuur ons een e-mail
met uw contactgegevens en zodra
deze is goedgekeurd, verzenden we
uw gratis monster, zonder
verplichtingen. Reageer snel voordat
de gratis samples op zijn!

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de Time Timer® WASH in een één-op-één live demo?
We willen deze visuele timer voor het wassen van handen graag met u delen
en al uw vragen beantwoorden.
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Meer weten? Bel alsublieft +31 181 479356, 
email info@robo-toys.com of 

bezoek onze websites www.timetimer.nl en www.robo-toys.com 

Seggelant West 9G, 3237 MJ Vierpolders/Brielle, Nederland 
tel. 31 (0)181 479356, fax 31(0)181 479358 
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Om u af te melden voor onze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar: info@robo-toys.com.

Aanvraag gratis monster Time Timer® WASH

Vraag een live demo aan van de Time Timer WASH
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