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INLEIDING 
 
In dit draaiboek worden de vier fases uitgewerkt die aangegeven zijn door de overheid. Deze 
fases zijn van toepassing op het moment dat het Coronavirus zich weer dusdanig verspreid 
dat er maatregelen genomen moeten worden. 
Tijdens de Coronapersconferenties wordt aangegeven of er een nieuwe fase gestart moet 
worden en welke. Hierbij volgt de school de landelijke richtlijnen. In dit draaiboek staat 
beschreven hoe die richtlijnen op Uniek worden gehanteerd. 
Dit draaiboek is geldig in het schooljaar 2022-2023. De evaluatie zal plaatsvinden in de 
laatste MR-vergadering van het schooljaar. Eventuele aanpassingen worden meegenomen in 
het draaiboek voor schooljaar 2023-2024. 
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Fase 1: donkergroen 

 
 
Er zijn geen specifieke regels voor Uniek. De standaardhygiëne- en ventilatieregels worden 
nageleefd. Dat betekent dat de handen geregeld worden gewassen en dat de ramen zoveel 
mogelijk openstaan. 
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Fase 2: groen 

 
 
De regels voor Uniek veranderen voor de kinderen niet. Voor leerkrachten en kinderen met 
een kwetsbare gezondheid of waarvan gezinsleden tot een risicogroep behoren, wordt 
individueel bekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierbij kan gekeken worden 
naar, het in acht nemen van afstand, het plaatsen van kuchschermen, dragen van een 
mondmasker, het online volgen van vergaderingen e.d. 
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Fase 3: oranje 

 
 

• De kinderen in groep 1/2 en peuterspeelzaal Peuterpoort gaan via de nooddeur naar 
binnen en buiten. De kinderen van psz Pipeloen en groep 3/4 gaan via de 
“kleuteringang”. Waarbij groep ¾ wacht bij de muur tot de leerkracht de kinderen 
naar binnen haalt. De kinderen van groep 5-8 wachten op de daarvoor afgesproken 
plek tot zij om de beurt opgehaald worden door de leerkracht. 

• Ouders/verzorgers komen niet in de school. 

• Ouders/verzorgers wachten op de stoep/plein en houden onderling afstand (1,5 
meter).  

• Gesprekken met ouders/verzorgers vinden telefonisch of online plaats. 

• Er komen geen externen in de school, tenzij het absoluut noodzakelijk is. Zij dragen 
een mondkapje in de gangen en in de klas en houden gepaste afstand. 

• Bij het verplaatsen door de gangen wordt gebruik gemaakt van een mondkapje door 
zowel volwassenen als leerlingen van groep 6, 7 en 8.  

• Het Coronapauze- en gymrooster gaat in werking (bijlage 1) 

• Er wordt een alternatief gezocht voor de gymlessen. 

• Onder schooltijd houden volwassenen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 

• De groepsdoorbrekende lessen, zoals IVO/PVO/BVO en activiteiten worden 
geannuleerd of uitgesteld. Er wordt alleen nog lesgegeven in het eigen lokaal aan de 
eigen leerlingen. 

• Stagiaires worden beschouwd als personeel. 

• Na schooltijd gaan de medewerkers thuis of alleen in het klaslokaal verder werken. 

• De vergaderingen worden online gehouden. 
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Fase 4: rood 

 
 

• Op de eerste werkdag na de aankondiging van fase 4 worden ouders via mail 
geïnformeerd over de nieuwe maatregelen en welke kinderen wanneer op school 
verwacht worden. 

• Na de aankondiging van fase 4 (rood) zal de eerstvolgende werkdag door het team 
gebruikt worden om het onderwijs met halve groepen in te richten. Kinderen zijn die 
dag vrij. 

• Het rooster voor halve dagen wordt in werking gezet (bijlage 2). De kinderen die niet 
op school zijn, werken op dat moment zelfstandig thuis. De onderbouwing voor deze 
manier van werken (eveneens bijlage 2) wordt met ouders/verzorgers gedeeld. 

• Kinderen die thuis kwetsbaar zijn of thuis niet tot werken kunnen komen, worden 
door de intern begeleiders gemonitord en eventueel naar school gehaald om daar 
zelfstandig te werken. 

• Er wordt aandacht besteed aan de executieve functies en het sociaal welbevinden 
d.m.v. verschillende activiteiten. 

• Ouders/verzorgers worden verzocht zelf een oplossing te zoeken voor de halve 
dagen dat hun kind niet op school is. (Ouders /verzorgers in cruciale beroepen die 
echt geen opvang kunnen regelen, kunnen dit aangeven bij de school)) 

 
Daarnaast geldt: 

• Ouders/verzorgers mogen niet in de school komen. 

• Kinderen worden door maximaal één ouder/verzorger naar school  gebracht en weer 

opgehaald. 

• Vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen mogen kinderen worden gebracht. 

Niet eerder. 

• Zodra het kind binnen is, verlaat de ouder/verzorger de omgeving.  
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• Ouders/verzorgers komen pas op z’n vroegst 5 minuten voor het einde van de lestijd 

hun kind(eren) ophalen. Zodra het kind buiten is, verlaten ouders/verzorgers en de 

kinderen de omgeving. 

• Na schooltijd mag er ook niet meer op het plein worden gespeeld. 

• De afstand tussen ouders/verzorgers onderling is altijd minimaal 1,5 meter. 

 
 
Overige maatregelen: 

• Kinderen nemen fruit en drinken mee naar school. Zowel in de ochtend als in de 

middag is er voor of na het pauze moment een eet/drinkmoment. 

• Kinderen vanaf groep 3 nemen dagelijks een rugzak mee waarin het gemaakte werk 

of verwerkingswerk voor de volgende dag meegenomen kan worden. 

• Voor de kleuters: kleding die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en 

makkelijk kan worden vastgemaakt (bijv. joggingbroeken, schoenen met klittenband, 

e.d.) 

• Uiteraard wordt er aandacht besteed aan jarige kinderen, echter er mag alleen 

worden getrakteerd met voorverpakte traktaties (per kind).  

• Tussen leerkracht en leerlingen is er (zoveel mogelijk) 1,5 meter afstand. Dit wordt 

door de ouders/verzorgers ook met de kinderen besproken. In noodsituaties (als een 

kind is gevallen o.i.d.) zal de leerkracht beschermende maatregelen treffen en het 

kind uiteraard van dichtbij helpen. 

• Tussen de leerlingen onderling geldt de 1,5 meter-regel niet. Waar mogelijk houden 

we toch enige afstand tussen de kinderen onderling. 

• Kinderen mogen alleen op school komen als er binnen het gezin geen sprake is van 

corona, coronaklachten/-symptomen of ziekte.  
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ALGEMEEN: 
 

Coronawijzer 
Op Uniek hanteren we bij de verschillende fases onze coronawijzer ‘wel of niet naar school’ 
(bijlage 3). Deze wordt bij verandering van fase telkens aangepast volgens de 
overheidsnormen en gecommuniceerd met ouders/verzorgers. 
 

Wanneer thuiswerk 
Voor kinderen waar thuis een besmetting is of bij verkoudheid, geldt momenteel (september 
2022) de maatregel dat als zij negatief testen dat ze dan naar school mogen. Als een leerling 
positief test en ziek is, maakt de leerkracht een inschatting waar mogelijk pof nodig huiswerk 
gemaakt kan worden. Moeten kinderen ook thuisblijven bij een positief getest gezinslid, dan 
krijgt de leerling werk dat ze zelfstandig kunnen maken. Dit kan een dag na de 
quarantainemelding afgehaald worden op school. De leerkracht maakt het pakketje klaar en 
de ouders/verzorgers regelen door wie het opgehaald wordt.  
Eén keer per week is er een online gesprek tussen de leerling en de leerkracht. Via de mail 
kunnen vragen gesteld worden over het werk. Deze mail zal na schooltijd beantwoord 
worden door de leerkracht. 
 

Communicatie 
Dit draaiboek is geschreven in september 2022 en besproken en goedgekeurd in de MR-
vergadering van 22-09-2022. 
 
Dit draaiboek wordt gecommuniceerd met  ouders/verzorgers op het moment dat de MR 
heeft ingestemd met het draaiboek. Het team zal daarvoor meegenomen worden. Op deze 
manier is het voor iedereen helder wat de maatregelen op Uniek zullen zijn in de 
verschillende fases. 
 
Indien de overheid een nieuwe fase aankondigt, zal dit gecommuniceerd worden met 
ouders/verzorgers via e-mail. De MR-leden zullen dan apart meegenomen worden in de 
veranderende maatregelen zodat zij goed kunnen monitoren of het draaiboek gevolgd 
wordt. Indien de MR vragen heeft over de uitvoering van de maatregelen, zal zij contact 
opnemen met de directie. 
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Bijlage 1: rooster pauzes en gymtijden fase 3 
 

ROOSTER PAUZES EN GYMTIJDEN BUITEN fase 3 
 

maandag veld plein gym veld gym plein 

 groep 1/2 OB   

  9.45 – 10.00 groep 3/4 OB   

  9.45 – 10.00 groep 5/6 BB   

10.05 – 10.20 groep 7 BB   

10.25 – 10.40 groep 8 BB   

     

 groep 1/2 OB   

13.20 – 13.35 groep 3/4 OB   

13.20 – 13.35 groep 5/6 BB   

13.40 – 13.55 groep 7 BB   

14.00 -  14.15  groep 8 BB   

dinsdag veld plein gym veld gym plein  
groep 1/2 OB   

  9.45 – 10.00 groep 3/4 OB   

  9.45 – 10.00 groep 5/6 BB   

10.05 – 10.20 groep 7 BB   

10.25 – 10.40 groep 8 BB      
   

groep 1/2 OB   

13.20 – 13.35 groep 3/4 OB   

13.20 – 13.35 groep 5/6 BB   

13.40 – 13.55 groep 7 BB 
  

14.00 -  14.15  groep 8 BB 
  

woensdag veld plein gym veld gym plein  
groep 1/2 OB   

  9.45 – 10.00 groep 3/4 OB   

  9.45 – 10.00 groep 5/6 BB   

10.05 – 10.20 groep 7 BB   

10.25 – 10.40 groep 8 BB 
  

donderdag veld plein gym veld gym plein  
groep 1/2 OB   

  9.45 – 10.00 groep 3/4 OB   

  9.45 – 10.00 groep 5/6 BB   

10.05 – 10.20 groep 7 BB   

10.25 – 10.40 groep 8 BB      
   

groep 1/2 OB   

13.20 – 13.35 groep 3/4 OB   

13.20 – 13.35 groep 5/6 BB   

13.40 – 13.55 groep 7 BB 
  

14.00 -  14.15  groep 8 BB 
  

vrijdag veld plein gym veld gym plein  
groep 1/2 OB   

  9.45 – 10.00 groep 3/4 OB   

  9.45 – 10.00 groep 5/6 BB   

10.05 – 10.20 groep 7 BB   

10.25 – 10.40 groep 8 BB     
   

13.20 – 13.35 groep 5/6 BB   

13.40 – 13.55 groep 7 BB  
 

14.00 -  14.15  groep 8 BB 
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Bijlage 2: lesrooster fase 4 
 

LESROOSTER fase 4 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2 Anja 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkleuters 

Anja 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkleuters  
 

Anja 
8.30-11.15: 
Groep A 
+ ochtend nood-
opvangkleuters 

Anja 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkleuters 

Anja 
8.30-11.15: 
Groep B 
+  ochtend nood-
opvangkleuters 

Groep 3/4 Petra 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkinderen 

Petra 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkinderen 

Petra 
8.30-11.15: 
Groep A 
+ ochtend nood-
opvangkinderen 

Mariëlle 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkinderen 

Petra 
8.30-11.15: 
Groep B 
+ ochtend nood-
opvangkinderen 

Groep 5/6 
 

Mariëlle 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkinderen 

Mariëlle 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkinderen 

Thomas 
8.30-11.15: 
Groep A week 1 
Groep B week 2 
+ ochtend nood-
opvangkinderen 

Thomas 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkinderen 

Thomas 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkinderen 

Groep 7 
 

Nienke 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkinderen 

Nienke 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkinderen 

Nienke 
8.30-11.15: 
Groep A week 1 
Groep B week 2 
+ ochtend nood-
opvangkinderen 

Miriam 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkinderen 

Miriam 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkinderen 

Groep 8 Daniëlle 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkinderen 

Daniëlle 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkinderen 

Daniëlle 
8.30-11.15: 
Groep A week 1 
Groep B week 2 
+ ochtend nood-
opvangkinderen 

Daniëlle 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkinderen 

Joey 
8.30-11.15: 
Groep A 
12.00-14.45: 
Groep B  
+ hele dag nood-
opvangkinderen 

 

Argumenten: 

• Kinderen hebben dagelijkse structuur: Elke dag naar school, krijgen instructies en 

deels verwerking, maken de verwerking + extra opdrachten thuis af. 

• We kunnen ons volledig richten op de kerndoelen van de basisvakken en eventueel 

opgelopen hiaten. 

• Door dagelijkse instructies op de basisvakken wordt er geen verdere vertraging 

opgelopen. 

• Sociaal: kinderen ontmoeten dagelijks hun vriendjes/vriendinnetjes. 

• Bij groep 3/4 en 5/6 is groep A groep 3/5 en B groep 4/6 

• Noodopvangkinderen blijven de hele dag op school en kunnen op de normale tijden 

worden opgehaald door hun ouders/verzorgers/BSO.  
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• Tussen de shifts is er voldoende ruimte/tijd (45 minuten) om ervoor te zorgen dat 

ouders/kinderen van de verschillende shifts elkaar niet ontmoeten. 

• Tevens is er dan voldoende tijd om de tafels, toiletten e.d. schoon te maken. Dit 

pakken we samen op. Na de tweede shift vindt de normale dagelijkse schoonmaak 

plaats. 

• We voorkomen dat er te veel kinderen buiten op het plein spelen. 
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Bijlage 3: coronawijzer wel of niet naar school 
 

  
CORONAWIJZER WEL OF NIET NAAR SCHOOL    

(versie 22-08-2022) 

WANNEER MAG EEN KIND NIET NAAR 
SCHOOL? 

ACTIE DOOR OUDERS/ 
VERZORGERS IN 

STAPPEN  

WANNEER WEER NAAR 
SCHOOL? 

Als het kind één of meer van de volgende 
klachten heeft: 

• Verkoudheid 

• Hoesten 

• Keelpijn  

• Moeilijk ademen/benauwdheid. 

• Plotseling minder ruiken e/o proeven. 

• Koorts boven 38 °C. 

1. Kind blijft thuis 
  

2. Doorgeven aan school 
  

3. Doe een zelftest bij uw 

kind 
  

Als het kind negatief is 
getest (dus dezelfde dag 

nog) 
  

of als het kind weer 

klachtenvrij is (bij niet 
testen). 

  

Als het kind zelf corona heeft, dus positief 
is getest. 

1. Kind gaat in 
thuisisolatie 

  

2. Doorgeven aan school.  

Als het kind na minimaal vijf 
dagen ook 24 uur 

klachtenvrij is. 

Na 10 dagen mag het kind 
sowieso weer naar school. 

 
  
 LET OP:  

• Als het bij leerlingen gaat om herkenbare klachten, die om de zoveel tijd terugkeren, mogen 

  kinderen gewoon naar school. Denk hierbij aan hooikoorts, astma, allergische reacties, e.d. 
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Bijlage 4: uitwerking scenario’s draaiboek 
 

I Algemeen  Activiteit Door wie?  

Basismaatregelen 
• Handen wassen met 

water en zeep, 
meerdere keren per dag 
voor ten minste 20 
seconden; 

• Hoesten/niezen in de 
elleboog; 

• Blijf thuis bij klachten 
die passen bij COVID-19 
en doe een (zelf)test 
(kinderen/leerlingen die 
geen zelftest kunnen 
doen, ook niet met hulp 
van anderen, doen een 
PCR test); 

• Zorg voor voldoende 
frisse lucht; 

• Haal tijdig een vaccin, 
booster- of herhaalprik. 

  

☐ Dagelijks worden papieren handdoekjes en 
zeep bijgevuld 

☐ PCR testen zullen steeds bijbesteld worden 
en uitgedeeld 

☐ Leerkrachten lichten stagiaires in 

☐ Directie en/of ib-er lichten invallers in 

☐ Directie stem af met psz en bso 

☐ Voor en na schooltijd en tijdens de pauzes 
wordt er geventileerd door ramen en deuren 
helemaal geopend te hebben. Tijdens de lessen 
zijn ramen en deuren ook open, maar in 
mindere mate  indien nodig.  

☐ CO2 meters zijn in elk lokaal om dit te 
monitoren 

 

 
☐ Eric/groep 8 
     Eric/Heidi besteld 

☐ Heidi 
 

☐ leerkrachten 

☐ Heidi/Marjolijn 

☐ Heidi 

☐ leerkrachten 

 
 
 
 

☐ Heidi/ leerkrachten 
 
 
 

 

II Aanwezigheid en lesaanbod     
Aanvullende maatregelen 
Bijvoorbeeld voor leerlingen die 
onder de risicogroep vallen, 
afhankelijk van de school-eigen 
situatie en context.  
De maatregelen passen binnen 
de besluiten die het kabinet 
genomen heeft. De noodzaak, 
proportionaliteit en subsidiariteit 
ervan wordt onderbouwd. De 
MR is hierbij betrokken.  
 

  
Omschrijving van de aanvullende maatregelen. 
☐ Risico leerlingen zullen besproken worden 
met de leerkracht en ib, waarna in overleg met 
ouders gekeken wordt wat het meest passend 
is voor de leerling. 
 

 

 
 

☐ leerkracht en ib 
 

 

Adviezen aan mensen die 

kwetsbaar zijn | RIVM 

 

III In en rondom schoolgebouw   
Ventilatie 
Het schoolbestuur heeft 
vastgelegd wat de staat van de 
ventilatie op school is en/of  het 
schoolbestuur maakt een plan 
van aanpak hoe de ventilatie 
verbeterd gaat worden als er 
ingrepen nodig zijn. 

  
Beschrijving van de staat van de ventilatie op 
school en/of pva voor verbeteringen. 

☐ zie boven 
 
 
 

 
☐  
 
FAQ Ventilatie op 
scholen en COVID-19 
(ruimte-ok.nl) 

IV Gezondheid    
Besmetting  
Bij een besmetting zie: 
Quarantaine en isolatie | RIVM 
Testen worden kosteloos door 
de overheid verstrekt.  

  
Bestelling en organisatie zelftesten (CoTeRo) 
voor leerlingen en onderwijspersoneel 

☐ zie boven 

 

 
☐  
 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen#:~:text=Volwassenen%20(ouder%20dan%2018%20jaar)%20met%20onderliggende%20ziekten&text=Mensen%20met%20chronische%20luchtweg%2D%20of,zijn%20en%2Fof%20met%20complicaties.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen/adviezen-aan-kwetsbare-groepen-mensen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen/adviezen-aan-kwetsbare-groepen-mensen
https://www.ruimte-ok.nl/ventilatie
https://www.ruimte-ok.nl/sites/default/files/2022-04/FAQ_Ventilatie_op_scholen.pdf
https://www.ruimte-ok.nl/sites/default/files/2022-04/FAQ_Ventilatie_op_scholen.pdf
https://www.ruimte-ok.nl/sites/default/files/2022-04/FAQ_Ventilatie_op_scholen.pdf
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie#:~:text=In%20isolatie&text=Dit%20betekent%20dat%20je%20je,hoe%20je%20dat%20kunt%20doen.
https://cotero.live.wem.io/vragen
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Scenario 2 lichtgroen: ‘griep+’ / scholen volledig open: scenario 1 + 2 / aandacht 

voor mensen met een kwetsbare gezondheid (Preventie) 

II Aanwezigheid en lesaanbod Activiteit Door wie?  
 
Personeel 
Maatregelen t.b.v. 
medewerkers die behoren tot 
de risicogroep en/of waarvan 
gezinsleden tot de risicogroep 
behoren. 
Indien een medewerker zich 
extra zorgen maakt, wordt 
aangeraden om in gesprek te 
gaan met de schoolleider. 
Soms is maatwerk nodig, 
waarbij gekeken wordt naar 
wat wel mogelijk is. 

 
Beschrijving maatregelen die de kans op 
besmetting verminderen. 
☐ leerkrachten houden 1,5 m afstand 

☐ leerkrachten houden zich aan de 
hygiëneregels 
 
Beschrijving extra maatregelen voor 
kwetsbare medewerkers.  
☐ leerkrachten gebruiken een kuchscherm 

☐ leerkrachten gebruiken een mondkapje 

 
Indien een medewerker zich extra zorgen maakt, 
wordt aangeraden om in gesprek te gaan met de 
schoolleider. Soms is maatwerk nodig, waarbij 
gekeken wordt naar wat wel mogelijk is. 

 
 
 
Adviezen aan mensen die 
kwetsbaar zijn | RIVM 
 
Aandachtspunten rondom 
inzet van onvoldoende 
beschermde kwetsbare 
werknemers | LCI richtlijnen 
(rivm.nl) 

 

Leerlingen 
Maatregelen t.b.v. leerlingen 
die behoren tot de risicogroep 
en/of waarvan gezinsleden tot 
de risicogroep behoren. 
 

 
Beschrijving extra maatregelen voor 
kwetsbare leerlingen. 

☐ Risico leerlingen zullen besproken worden 
met de leerkracht en ib, waarna in overleg 
met ouders gekeken wordt wat het meest 
passend is voor de leerling. 
 

 
 

 
 
 

☐ leerkrachten en 
Marjolijn 

Vrijstelling fysiek onderwijs  
Wanneer een behandeld 
(kinder-) arts adviseert om een 
leerling niet naar school te 
laten gaan, ook niet met 
eventueel beschermende 
maatregelen, dan moet 
worden aangesloten bij de 
bepalingen die gelden voor 
leerlingen die vanwege een 
medische aandoening niet 
naar school kunnen gaan.  
De school verzorgt een 
alternatief onderwijsaanbod. 
Hierover is overleg tussen 
ouders/verzorgers, de leerling 
en school.  

 
Beschrijving alternatief aanbod bij vrijstelling 
fysiek onderwijs. 

☐ de leerkracht zal i.o.m. de ib-er een 
passend programma maken 

☐ leerkrachten hebben twee keer per week 
online contact met de leerling na schooltijd 

☐ leerkrachten zijn na schooltijd per mail te 
bereiken voor vragen en het beantwoorden 
daarvan 

☐ leerkrachten vanuit de NPO gelden kunnen 
ingezet worden om deze leerlingen online te 
begeleiden 

 
Indien het verplichte onderwijsprogramma (deels) 

bestaat uit afstandsonderwijs, en een leerling doet 

daar niet aan mee, dan moet het ongeoorloofd 

verzuim gemeld worden bij leerplicht. Leerlingen 

die thuis (willen) blijven vanwege corona, zie 

handelingskader.  
 

 
 

☐ leerkrachten en 
Marjolijn 

 

☐ leerkrachten 
 

☐ leerkrachten 

 
 

☐ Viola, Miriam en Nienke 

 
Hoe te handelen wanneer 
een kind - vanwege een 
verhoogd gezondheidsrisico 
bij een Corona-besmetting - 
niet naar school kan? 
(steunpuntpassendonderwijs-
povo.nl) 

 

 
  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen#:~:text=Volwassenen%20(ouder%20dan%2018%20jaar)%20met%20onderliggende%20ziekten&text=Mensen%20met%20chronische%20luchtweg%2D%20of,zijn%20en%2Fof%20met%20complicaties.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen/adviezen-aan-kwetsbare-groepen-mensen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen/adviezen-aan-kwetsbare-groepen-mensen
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen#:~:text=Volwassenen%20(ouder%20dan%2018%20jaar)%20met%20onderliggende%20ziekten&text=Mensen%20met%20chronische%20luchtweg%2D%20of,zijn%20en%2Fof%20met%20complicaties.
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2021/06/Handelingskader-thuisblijvers-corona-T.pdf
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2021/06/Handelingskader-thuisblijvers-corona-T.pdf
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2021/06/Handelingskader-thuisblijvers-corona-T.pdf
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2021/06/Handelingskader-thuisblijvers-corona-T.pdf
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2021/06/Handelingskader-thuisblijvers-corona-T.pdf
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2021/06/Handelingskader-thuisblijvers-corona-T.pdf
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2021/06/Handelingskader-thuisblijvers-corona-T.pdf
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/wp-content/uploads/2021/06/Handelingskader-thuisblijvers-corona-T.pdf
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Scenario 3 oranje: ‘continue strijd’ / scholen volledig open: scenario 1 + 2 + 3 / 

contactbeperkende maatregelen (Interventie) 
I Algemeen activiteit Door wie?  

Mondneusmasker 
Onderwijspersoneel, leerlingen 
van groep 6, 7 en 8 dragen een 
mondneusmasker bij verplaatsing 
in school.  
Advies type mondneusmasker: 
wordt nader bepaald door het 
RIVM.  

Communicatie (intern en extern) rondom de 
mondneusmaskers/type mondneusmasker   

☐ Leerkrachten lichten stagiaires in 

☐ Directie en/of ib-er lichten invallers in 

☐ Directie stem af met psz en bso 

☐ leerkrachten nemen groep 5 (die in een combi 
groep met groep 6) zit mee in de voorlichting. 
Meedoen mag, is niet verplicht voor deze 
leerlingen. Tevens lichten zij de ouders van 
groep 5 hierover in. 

☐ Ouders zijn in eerste instantie 
verantwoordelijk voor het meegeven van een 
mondkapje. Bij bepaalde leerlingen zal de school 
zorg dragen voor een mondkapje. Ook bij het 
vergeten van een mondkapje deelt school 
mondkapjes uit.  

☐ School zal mondkapjes bestellen 

☐ Leerkrachten spreken ouders erop aan als 
leerlingen meerder malen een mondkapje 
vergeten 
   
 De verplichting om een mondneusmasker te dragen 
geldt niet voor personen die vanwege een beperking of 
een ziekte geen mondneusmasker kunnen dragen of 
opzetten of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken.  

 

 
 

☐ leerkrachten 

☐ Heidi/Marjolijn 

☐ Heidi 

☐ Mariëlle en 
Thomas 

 
 
 

☐ ouders / school 
 
 
 
 
 

☐ Heidi 

☐ leerkrachten 

 
Welke mondkapjes 
mag ik gebruiken? | 
Coronavirus COVID-19 
| Rijksoverheid.nl 

Looproutes: Waar mogelijk zijn er 
looproutes   
Gespreide pauzes: Waar mogelijk 
zijn er gespreide pauzes   
Afstand houden: Waar mogelijk 
wordt de veilige afstandsnorm 
gehanteerd tussen volwassenen 
onderling en tussen volwassenen 
en leerlingen.  
Waar dit om (praktische) redenen 
niet mogelijk is, worden 
aanvullende beschermende 
maatregelen genomen om de 
veiligheid van personeel en 
leerlingen te borgen.  

Communicatie (intern en extern) rondom de 
looproutes, gespreide pauzes en afstand houden 
(denk hierbij ook aan nieuwe medewerkers 
en/of invallers). 

☐ leerkrachten lichten hun groep in over de 
gemaakte afspraken (zie roosters) 

☐ directie informeert ouders  
 

 
 

 
 
 
 

☐ leerkrachten 

 

☐Heidi 
 
 
 
 
 

 

Geen externen en 
ouders/verzorgers in school:  
Ouders/verzorgers en externen 
komen niet in de school, tenzij 
noodzakelijk voor het primaire 
onderwijsproces of in het belang 
van de individuele leerling is.  

Contact met ouders/verzorgers wordt als volgt 
vorm gegeven: 

☐ Externen die in de school zijn, omdat dit 
noodzakelijk is: 
dragen een mondkapje, houden afstand, houden 
zich aan de hygiëne regels, zitten achter een 
kuchscherm 
 

 

 
 

☐ externen en hele 
team 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/welke-mondkapjes-geschikt
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/welke-mondkapjes-geschikt
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/welke-mondkapjes-geschikt
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/welke-mondkapjes-geschikt
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Alleen onderwijs gerelateerde 
activiteiten die een bijdrage 
leveren aan het primaire proces 
van lesgeven, kunnen doorgaan 
in fysieke vorm. 
Onderwijspersoneel werkt zoveel 
mogelijk thuis: op school vinden 
alleen onderwijsgerelateerde 
activiteiten (die bijdragen aan het 
primaire proces) plaats.  
Teambijeenkomsten vinden bij 
voorkeur online plaats.  

Omschrijving wat onder onderwijs gerelateerde 
activiteiten wordt verstaan: 

☐  
 
 
Omschrijving op welke wijze 
bijeenkomsten/aanwezigheid op school met 
onderwijspersoneel wordt vorm gegeven:  

☐ leerkrachten gaan na schooltijd z.s.m. naar 
huis 

☐ (Team)overleggen zijn online 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
☐  team 

 

☐ team 

II Aanwezigheid en lesaanbod   
De kans bestaat dat fysieke 
bijeenkomsten zoals open dagen 
niet door kunnen gaan. Van 
scholen wordt verwacht dat zij dit 
soort activiteiten niet meer in de 
herfst-/winterperiode 
organiseren maar op momenten 
waarop de kans het grootst is dat 
deze plaats kunnen vinden.  

“Plan B” fysieke open dagen / sinterklaasfeest / 
kerstactiviteiten / toets momenten/ overige 
activiteiten:  

☐ Informatieavonden gaan niet door, ouders 
worden d.m.v. een mail ingelicht 

☐ Afscheid groep 8 

☐ Sinterklaasfeest 

☐ Kerstviering 
 
Het is belangrijk dat dergelijke activiteiten op een 
alternatieve manier plaats kunnen vinden (denk hierbij 
aan spreiding over meerdere momenten in het jaar, 
kleinere groepen). 

 
  
 

☐ Team 
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II Aanwezigheid en lesaanbod Activiteit Door wie?  

Aanwezigheid   
Het aantal personen dat tegelijk 
in de school aanwezig is, moet 
aanzienlijk worden beperkt.  
 
Leerlingen die voldoen aan de 
doelgroepomschrijving van de 
uitzonderingen kunnen altijd naar 
school komen. 

Overzicht van leerlingen die voldoen aan de 
doelgroepomschrijving van de uitzonderingen. 
☐  
 

 

 
 

☐  

 
Alle leerlingen worden in de 
gelegenheid gesteld om minimaal 
2 dagen in de week naar school 
te gaan.  
 
Het werken met halve dagen 
wordt i.v.m. het beperken van 
verkeersbewegingen en 
eventuele aansluiting met 
kinderopvang/BSO sterk 
afgeraden, tenzij dit – op lokaal 
niveau – volledig ingeregeld kan 
worden. Kinderopvang/BSO moet 
eveneens hiermee expliciet 
instemmen. 

De school heeft omschrijving/rooster van 
groepen/klassen om te waarborgen dat elke 
leerling tenminste 2 dagen per week naar school 
kunnen gaan. 
☐ Zie rooster. 
☐ Alle leerlingen gaan gemiddeld per week 2,5 
dag naar school 

☐ De kinderen worden verdeeld in twee 
groepen over de dag. Groep A zijn de kinderen 
die meer instructie/ differentiatie nodig hebben 

☐ In groep 3/4 en 5/6 zal De groep verdeeld 
worden in groep 3/ 5=a en groep 4/6=B  
 
Leerlingen gaan beurtelings naar school. Bij voorkeur: 

de helft van de leerlingen krijgt onderwijs op school, de 

andere helft van de leerlingen krijgt 

thuiswerkopdrachten. Hybride onderwijs is niet 

verplicht. 

 
Afstemming met Kinderopvang en/of BSO  

☐ Kinderen die naar de BSO gaan, zullen in 
overleg met ouders geplaatst worden in groep B, 
zodat BSO aansluit, als deze open is. 
 

 
 
 
 
 

☐ Heidi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ leerkrachten 

Communicatie over rooster aanwezigheid 
leerlingen aan ouders/verzorgers, leerlingen en 
personeel. 

☐ Ouders zullen van het draaiboek op de hoogte 
worden gebracht na goedkeuring MR 

☐Op de eerste werkdag na de aankondiging van 
fase 4 worden ouders via mail geïnformeerd 
over de nieuwe maatregelen en welke kinderen 
wanneer op school verwacht worden. 

☐Na de aankondiging van fase 4 (rood) zal de 
eerstvolgende werkdag door het team gebruikt 
worden om het onderwijs met halve groepen in 
te richten. Kinderen zijn die dag vrij  
 

 
 

 

☐ Heidi 
 

☐ Leerkrachten 
eigen groep, Heidi 
algemeen naar alle 
ouders 
 
 
 
 

 

Communicatie over keuze thuiswerkopdrachten 
aan ouders/verzorgers, leerlingen en personeel. 

☐ De kinderen die in de ochtend op school zijn 
krijgen werk mee voor de middag en visa versa, 
dat zij zelfstandig kunnen maken en de volgende 
dag meenemen naar school 

 
 

☐ leerkrachten 
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Indien de school niet volledig 
open is: extra aandacht voor de 
sociale functie van het onderwijs. 

 

Activiteiten die school extra onderneemt om 
aandacht te besteden aan executieve functies en 
het sociaal emotioneel welbevinden van de 
leerlingen (bovenop de reguliere aandacht die 
hiervoor is).  

☐  
  

   

 

 

 
 
☐  
 

 


