
Protocol zondagsschool en On Track HGGOP: 4-12 jarigen (per 5 juli 2020) 
 
We houden zondagsschool tijdens de ochtenddienst. Eén leidinggevende is ook aanwezig in de kerk. 
De andere drie leidinggevenden zijn alleen in de Oude School. De kinderen gaan in twee groepen 
uiteen in de Oude School. We maken twee nieuwe WhatsApp groepen om met elkaar het logboek te 
delen en het aantal kinderen dat zal komen. De coördinatoren maken in overleg met de 
leidinggevenden een rooster voor de komende tijd. Ook tijdens de zomervakantie geven wij 
zondagsschool.  
 
Voorbereiding 

 Bijbelverhaal vertellen dat aan de beurt is volgens Vertel het maar.  

 Verwerking: we willen vooral inzetten op ontmoeting. Daarvoor zijn de verwerkingen van 
Vertel het maar te gebruiken, maar je kunt ook ander materiaal gebruiken.  

 Veel leeftijdsverschil dus let op het aanbod.   

 Vrijdagavond is duidelijk hoeveel kinderen aanwezig zullen zijn. Dit wordt kenbaar gemaakt 
in de WhatsApp groep. De groepen zullen waarschijnlijk niet groter zijn dan 10 kinderen. De 
leidinggevenden hebben de vrijheid om de twee groepen anders per leeftijd in te delen op 
basis van aanmelding van de kinderen.  

 
Klaarzetten 

 We gebruiken twee ruimten namelijk: zaal van groep 1-2 en zaal van groep 3-4.  

 Ramen en deuren zoveel mogelijk open om te ventileren.  
 
Kinderen naar de zondagsschool 

 Na het kinderlied loopt de leidinggevende naar voren, houdt een kort praatje en nodigt de 
kinderen uit om naar de zondagsschool te komen. Hij of zij geeft een paar aanwijzingen.  

 De kinderen lopen naar de leidinggevende en zorgen dat zij niet in de bank langs 
volwassenen (niet behorend tot het gezin) lopen.  

 Eén leidinggevende begeleidt de kinderen vanuit de kerk naar de Oude School, zonder extra 
volwassenen. De ouders en verzorgers blijven in de kerk.   

 De kinderen en leidinggevenden desinfecteren hun handen bij de ingang van de Oude 
School. En doen dit bij het verlaten van de Oude School opnieuw.  

 
Tijdens de activiteit 

 Tussen de leiding en kinderen proberen we zo veel mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren. 
Kinderen hoeven onderling geen afstand te bewaren.  

 Toiletgebruik is mogelijk. Zorg dat na het bezoek van het toilet de deurklink weer schoon is. 
Bij de toiletten staan materialen om schoon te maken.  

 
 
 
Bron Protocol: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in-
coronatijd/ 
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