
Inleiding

Sinds april 2022 zijn heel veel maatregelen rondom COVID-19 afgeschaft. 
Op 4 juli 2022 heeft het ministerie een “strategie voor de lange termijn met corona opgesteld”. Dit is vertaald naar het sectorplan dat 
uitgaat van vier fasen. 

Deze vier fasen worden door het kabinet wekelijks vastgesteld op basis van informatie van het RIVM. In alle fasen is het belangrijk dat 
het maatwerk is en dat scholen nooit meer helemaal dicht gaan. Deze fases zijn leidend in het maken van de keuzes voor onze school, 
maar we kijken ook naar onze eigen situatie en zoeken naar de best mogelijke invullingen van de adviezen. 

We stellen een draaiboek vast, omdat het belangrijk is dat we alert blijven en bij een toenemend aantal besmettingen niet worden 
overvallen door maatregelen vanuit de overheid. Geheel voorkomen zullen we dit niet, maar we zijn in ieder geval voorbereid. Bron voor 
dit document is het laatste servicedocument funderend onderwijs (dd 20 mei 2022) en het sectorplan corona. 

Als leidraad is een draaiboek toegevoegd, waarin de maatregelen per fase zijn uitgewerkt. Deze draaiboek is een werkdocument en 
wordt, zo nodig na evaluatie en overleg, aangepast/aangescherpt (zie onderdeel communicatie).
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Vooraf 

Tref zoveel mogelijk voorbereidingen voor de mogelijke scenario’s: 
2 – Groen  

Basismaatregelen + 
extra aandacht 
personen met 

kwetsbare gezondheid 

Scholen volledig open 

met extra aandacht 

voor personen met 

kwetsbare gezondheid 

Wat moet er gebeuren? Door wie? Wie is eindverantwoordelijk? Wanneer? Deadline?

Medewerkers en leerlingen met een 
kwetsbare gezondheid in beeld brengen

Personal coaches informeren bij ouders
om welke leerlingen het gaat. 
Leerling coordinator is eind 
verantwoordelijk voor leerlingen, 
teamleider voor personeel.

Oktober

3 – Oranje 

Basismaatregelen + 
voorzorgsmaatregelen 
+ contactbeperkende

maatregelen

Scholen volledig open 

met pakket 

maatregelen 

Wat moet er gebeuren? Door wie? Wie is eindverantwoordelijk? Wanneer? Deadline?

Plan looproutes Teamleider met OOP-ers Liggen klaar 

Maak roosters met gespreide pauzes en evt. 
verschillende start- en eindtijden  

Teamleiders and roostermaker Grote lijnen liggen klaar, concept van vorig 
jaar aanpassen in oktober 

Plan B maken voor online of individuele 
kennismakingsacitiviteiten voor groep 8.

Soeple overstap collega's, PR coördinator
Ouders vragen een rondleiding aan

Het hele jaar door 

4 – Rood 
Verregaand 
contactbeperkend 

Scholen niet volledig 
open: helft van de 
leerlingen is op school 
en de andere helft 
krijgt 
afstandsonderwijs 

Wat moet er gebeuren? Door wie? Wie is eindverantwoordelijk? Wanneer? Deadline?

Roosters maken voor helft leerlingen op 
school en helft leerlingen afstandsonderwijs  

Teamleider en roostermaker Grote lijnen liggen klaar, concept van vorig 
jaar aanpassen in oktober

Breng de uitzonderingsgroepen en leerlingen 
in een kwetsbare positie in beeld voor een 
opvang klas. 

Personal coaches informeren bij ouders om
welke leerlingen het gaat
Zorg coördinator is eindverantwoordelijk

september / oktober 

Teams en SOM inrichten en hardware 
inventariseren voor afstandsonderwijs 

ICT coördinator richt programma's in en 
inventariseert hardware
 Teamleiders eindverantwoordelijk

Teams en SOM klaar in september
Inventarisatie in oktober

Vakplan voor afstandsonderwijs 21/10/2022Secties en teamleiders

https://www.voion.nl/veilig-en-vitaal-werken/werken-tijdens-de-corona-pandemie/werken-tijdens-de-corona-pandemie/
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Draaiboek per scenario 

1 – Donkergroen 

Basismaatregelen 

Scholen volledig open 

met 
basismaatregelen 

Landelijke maatregelen (cumulatief) Wat moet er 

gebeuren?

Door wie? Wie is 

eindverantwoordelijk?

Wanneer afgerond? Deadline?

Basismaatregelen t.a.v. hygiëne en gezondheid, 
zoals die samenlevings-breed gelden   
• Handen wassen

• Hoesten en niezen in de elleboog

• Blijf thuis bij klachten en doe een test

• Actief ventileren (CO2 meters niet nodig ivm
eerdere metingen)

• Leerlingen en collega's bewust maken van het
noodzaak van basismaatregelen

Voorbereiding op 
eventuele opschaling 
scenario 
Preventief bestellen 
waar nodig
Boven ramen 
openhouden - 
afspraken over koud 
formulieren  

Team en teamleider Voorbereid 
21-10-2022

Handhaven op basismaatregelen waar mogelijk Dagelijkse surveillance, 
o.a. tijdens binnenloop,
pauzes en afsluitende
ronde door de
concierges

OOP- ers Doorlopend

2 – Groen  

Basismaatregelen + 
extra aandacht 

personen met 
kwetsbare gezondheid 

Scholen volledig open 

met extra aandacht 

voor personen met 

kwetsbare gezondheid 

Landelijke maatregelen (cumulatief) Wat moet er gebeuren? Door wie? Wie is 

eindverantwoordelijk?

Wanneer afgerond? 

Deadline?

Extra aandacht voor personeel en leerlingen met 
kwetsbare gezondheid  

Extra maatregelen treffen
voor kwetsbare werknemers 

Teamleider bespreekt dit 
met werknemers

21-10-2022

Alternatief
onderwijsaanbod inrichten 
voor kwetsbare leerlingen

Zorg en leerling coördinator 
bespreken dit met ouders, 
informeren docenten en 
noteren dit in SOM

21-10-2022

Bespreken van basismaatregelen en intstructies
voor testen (zie testen)

Maandelijks bespreken 
informatie geven en 
vragen beantwoorden

Personal coaches Doorlopend

Basismaatregelen, Rijksoverheid, oktober 2022



3 

3 – Oranje 

Basismaatregelen + 
voorzorgsmaatregelen 
+ contactbeperkende
maatregelen

Scholen volledig open 

met pakket 

maatregelen 

Landelijke maatregelen (cumulatief) Wat moet er 

gebeuren?

Door wie? Wie is 

eindverantwoordelijk?

Wanneer afgerond? Deadline?

Mondkapjes bij verplaatsing (mits RIVM dit 
verplicht stelt), verplicht voor personeel 
en leerlingen. 

communicatie richting  
personeel en leerlingen 

Administratie en teamleider Voorbereid
21-10-2022

Looproutes looproutes markeren OOP-ers
Personal coaches 
bespreken met klassen

Voorbereid
21-10-2022

Gespreide pauzes Aangepast (pauze-)  
rooster in werking stellen 

Roostermaker, OOP
Personal coaches 
bespreken met klassen 

Voorbereid
21-10-2022

Waar mogelijk de veilige afstandsnorm 
hanteren 

Team Voorbereid
21-10-2022

Geen externen/ouders/verzorgers in de 
school 

Online contactmomenten
met ouders/verzorgers  

ICT coördinator
Personal coaches

Voorbereid
21-10-2022

Thuiswerken door onderwijspersoneel 
buiten contact tijd (in lijn met landelijke
richtlijn)  

Afspraken maken welk
contact digitaal 
plaatsvindt, bv. overleg

Teamleiders Voorbereid
21-10-2022

Alleen onderwijsgerelateerde activiteiten in kaart brengen welke 
activiteiten vervallen, 
alternatieven aanbieden

PR coördinator
Teamleider 

Voorbereiden
21-10-2022

4 – Rood 

Verregaand 

contactbeperkend 

Scholen niet volledig 

open: helft van de 

leerlingen is op school 

en de andere helft 

krijgt 

afstandsonderwijs 

Landelijke maatregelen (cumulatief) Wat moet er gebeuren? Door wie? Wie is 

eindverantwoordelijk?

Wanneer afgerond? Deadline?

Helft van de leerlingen is op school; 
De andere helft werkt thuis aan 
school.

School zal ten alle tijde open 
blijven voor onze kwetsbare 
leerlingen.  

aangepaste roosters 
treden in werking  

Roostermaker en 
teamleider 

Voorbereid
21-10-2022

uitzonderingsgroepen 
aanwijzen en opvangen 
in aangewezen lesruimte 

Zorg en leerling coördinator
Personal coaches houden 
contact met leerlingen en 
ouders 

Voorbereid
21-10-2022

afstandsonderwijs 
inrichten  

ICT coördinator
Team 

Voorbereid
21-10-2022

Intensivering aandacht voor sociale 
functie van het onderwijs  

activiteiten ondernemen 
om aandacht te besteden 
aan het sociaal-
emotioneel welbevinden 
van de leerlingen

Personal coaches houden 
wekelijks gesprekken met 
leerlingen
Docenten zijn beschikbaar 
tijdens een 'vraag uur'

Gedurende de periode dat code 
rood van toepassing is 
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Evaluatie en overleg
• Na een verandering in situatie bv. bij een verandering in fase, wordt er binnen twee werkdagen overlegt met het coronateam (samenstelling van OP, OOP, MR en

teamleider).
• Bij fase 1 en 2 wordt er maandelijks door het corona team overlegd en evalueert. De evaluatie wordt aan de MT gepresenteerd. Mocht het nodig zijn wordt het

draaiboek aangepast.
• Bij fase 2 en 3 wordt er twee wekelijks door het corona team overlegd en evalueert. De evaluatie wordt aan de MT gepresenteerd. Mocht het nodig zijn wordt het

draaiboek aangepast.
• Tijdens de reguliere MR-vergaderingen (ongeveer elke 6 weken) wordt er een corona update gegeven en wordt de huidige situatie geëvalueerd. Mocht het nodig zijn

wordt het draaiboek aangepast.

Communicatie
• Algemene communicatie rondom veranderde fases en/of nieuwe of eindigende maatregelen vindt gedurende alle fases en binnen twee werkdagen plaats vanuit

het MT/directie via de balie, bv. in de vorm van een Corona Nieuwsbrief. Dit geldt voor zowel personeel als ouders en leerlingen.
• Teamleiders en leerling coördinatoren informeren personal coaches, die binnen twee werkdagen veranderde fases en/of nieuwe of eindigende maatregelen met de

leerlingen bespreken.

Testen
• Leerlingen en medewerkers met verkoudheidsklachten nemen (vrijwillig) thuis een zelftest af.

o Bij een positieve test blijf je thuis. Een test bij de GGD is niet meer nodig. De medewerker bespreekt met de leidinggevende af hoe er vanuit huis kan worden
gewerkt, afhankelijk van de klachten die er zijn. Een leerling die thuis blijft krijgt afstandsonderwijs aangeboden.

o Bij een negatieve test kun je gewoon naar school komen.
• Iemand die in de buurt van iemand met corona is geweest, maar zelf geen klachten heeft, hoeft niet in quarantaine.
• School faciliteert leerlingen/personeel in testen. De tests in school worden op een vaste, beschermde plek afgenomen.

Schoolsluiting
• Er zijn twee redenen waarom er kan worden besloten tot een (gedeeltelijke) schoolsluiting. Dit besluit kan alleen door het CvB (bestuurder) worden genomen in
overleg met de MR en op basis van onderstaande punten:

1. De GGD adviseert tot sluiting en overgaan op afstandsonderwijs, als er sprake is van veel besmettingen en de noodzaak tot beperking van het
verspreidingsrisico.

2. Het CvB ziet, in samenspraak met de directeur, om organisatorische redenen geen andere mogelijkheid, omdat teveel medewerkers ziek zijn en
vervanging niet beschikbaar is. Dit besluit wordt niet op basis van getal, maar op basis van veiligheid bepaalt. De MR wordt om advies gevraagd in deze
situatie. De school biedt afstandsonderwijs en noodopvang volgens afspraak met de coronateam (vertegenwoordiger van OP, OOP, MR en MT/directie)

Afstandsonderwijs
• Uitgangspunt is dat onderwijs fysiek op school moet plaatsvinden. Indien nodig kan de CvB besluiten tot een (gedeeltelijk) schoolsluiting (zie schoolsluiting).

Leerlingen op afstand worden afstandsonderwijs geboden.
• Voorwaarden voor afstandsonderwijs:

o Het afstandsonderwijs wordt gepland en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur van de school waar de leerling staat ingeschreven.
o Het afstandsonderwijs wordt uitgevoerd en verzorgd door of onder verantwoordelijkheid van een voor het desbetreffende vak bevoegde docent, die

tijdens het afstandsonderwijs kan interveniëren in het leerproces van de leerling, hem of haar kan helpen in dat leerproces en kan toezien op het niet-
verzuimen van het afstandsonderwijs.

o De medezeggenschapsraad moet ermee hebben ingestemd dat een deel van de regulier verzorgde onderwijstijd met afstandsonderwijs wordt ingevuld.
Het schoolbestuur als bevoegd gezag moet inzichtelijk kunnen maken en kunnen verantwoorden welke onderdelen van het onderwijsprogramma via
afstandsonderwijs worden/zijn verzorgd.

• De vaksecties stellen een plan op waarin wordt aangegeven hoe zij de doelen en eindtermen/schoolexamens borgen in een afstandsonderwijsprogramma.
• Afstandsonderwijs kan gelden voor groepen leerlingen, maar ook voor individuele (zieke) leerlingen.
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