
Schoonmaakprotocol Schaakvereniging De Pion 
 
Het Schoonmaakprotocol van Schaakvereniging De Pion bestaat uit drie delen: 

1. Algemeen 
2. Opzetten van de Jeugdafdeling  
3. Schoonmaak van de Jeugdafdeling 

 
Algemeen 

1. Het Schoonmaakprotocol van Schaakvereniging De Pion (hierna ‘de vereniging’) is 
gebaseerd op de verzoeken van het Jan Tinbergen College en de veiligheid voor de 
docenten/vrijwilligers. 
Dit protocol is een aanvulling op het Coronaprotocol van de vereniging. 

2. Te allen tijde moet er tijdens het opzetten en schoonmaken van de jeugdafdeling een 
mondkapje gedragen worden. Ook moeten handen gedesinfecteerd zijn of moeten 
handschoenen gedragen worden.  

3. De mondkapjes die gebruikt worden dienen individueel worden bewaard in een 
envelop met een naam op de voorkant zodat deze hergebruikt kan worden. Deze 
enveloppen worden bewaard in een aparte plastic zak. 
 

Opzetten van de Jeugdafdeling 
Lokalen 

1. De lokalen die gebruikt worden dienen van tevoren bekend te zijn en dit moet 
gecommuniceerd worden met de docenten. 

2. Er dienen foto’s gemaakt te worden van de lokalen die gebruikt worden zodat ze later 
weer goed teruggezet kunnen worden.  

3. Van elke stap is bekend hoeveel deelnemers er maximaal verwacht worden.  
 

Stap Docent Max. aantal kinderen Lokaal  
Opstapje 1 Rob Verbeek 3  
Stap 1 Kimberley Oostvogels 12  
Stap 2a Cora Oostvogels en Marieke van Essen 12  
Stap 2b Ger IJzermans 2  
Stap 3 Koen Riemens 6  
Stap 3+ Ferdin de Graag 10  
Stap 4 Frank Lambregts 6  
Stap 5 Erwin Kalle 2 Online  

 
4. Per stap wordt het lokaal in gereedheid gebracht door het maximaal verwachte aantal 

tafels neer te zetten gebaseerd op punt 3 hierboven.  
5. De tafels die nodig zijn worden op één meter afstand van elkaar geplaatst.  
6. De overgebleven tafels worden achter in het lokaal geschoven en afgebakend door een 

rij stoelen. Zie het voorbeeld hieronder. 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gangen en toiletten 
1. Er zal, op het moment dat kinderen naar boven of naar beneden lopen, op elke 

verdieping een coronaverantwoordelijke zijn die als gangwacht zal spelen. 
2. Op de verdieping waar les wordt gegeven zal er per geslacht één toilet beschikbaar 

zijn. Deze beschikbare toiletten zullen worden aangegeven met borden.  
3. De gangwacht zal bijhouden of de toiletten gebruikt worden of niet.  
4. Als een kind naar het toilet wil, moet dit worden afgestemd met de desbetreffende 

gangwacht.  
 
 
Schoonmaken van de Jeugdafdeling  

1. Als alle kinderen naar beneden zijn gebracht zal er een begin worden gemaakt aan de 
schoonmaak. 

2. Alle borden en stukken die gebruikt zijn worden verzameld op de grote tafel in het 
leerplein.   

3. De schoonmaakteams worden in overleg gemaakt. 
4. Voor de schoonmaak zijn drie teams te verdelen 

a. Lokalen 
- Alle gebruikte tafels en stoelen dienen te worden afgedaan met 

desinfectiedoekjes; 
- Ook de stoelen die als afbakening dienen worden afgedaan; 
- Dan worden de tafels weer teruggeschoven zoals ze eerst stonden op basis van 

de eerder genomen foto’s; 
- Eventueel als het bord gebruikt is, moet dit ook worden schoongemaakt;  
- Alle deurklinken van de lokalen moeten worden gedesinfecteerd.  

b. Borden en stukken 
- Alle gebruikte borden en stukken dienen te worden gedesinfecteerd met 

doekjes of schoonmaakmiddel; 
- Dit geldt ook voor demonstratieborden en -stukken; 
- Alle stukkendoosjes moeten worden schoongemaakt;   
- De tafel dient na afloop ook worden afgedaan.  

c. Toiletten en trappen 
- De gebruikte toiletten dienen te worden schoongemaakt; 
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- De deurklinken van deze toiletten dienen worden afgedaan; 
- De trapleuningen moeten worden schoongemaakt. 

5. Alle gebruikte doekjes en ander afval moeten worden verzameld in een vuilniszak en 
deze moet naar beneden gebracht worden.  


