
Draaiboek COVID-19 - scenarios najaar 2022

Op 1 juli 2022 is het sectorplan COVID-19 funderend onderwijs gepresenteerd door het Ministerie van OCW. Het sectorplan beschrijft vier
scenario’s voor de aanpak van het virus en de bijbehorende maatregelen voor het funderend onderwijs. Van scholen/schoolbesturen wordt
verwacht een draaiboek per scenario voor hun eigen context en locatie(s) op te stellen. Dit draaiboek is opgesteld door de corona werkgroep
voor Stichting Voila Leusden en kan op schoolniveau of op eiland niveau worden aangepast aan de schoolspecifieke omstandigheden.
Het draaiboek wordt voor 1 oktober afgestemd met de medezeggenschap en eventuele samenwerkingspartners.
Scholen wordt gevraagd om bij de uitvoering van de maatregelen te zorgen voor een goede monitoring van het effect in de praktijk, op
onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.

Wanneer welk scenario?
Het kabinet besluit wanneer wordt op- of afgeschaald naar een ander scenario. Indien het kabinet besluit om een scenario in werking te laten
treden, dan geldt voor scholen dat zij de bijbehorende maatregelen zo snel mogelijk invoeren (zowel bij opschaling als bij afschaling), maar
uiterlijk binnen één werkweek. Omdat we de afgelopen jaren gezien hebben dat snelle wisselingen in de geldende maatregelen het draagvlak
voor naleving sterk verminderen, blijven deze maatregelen vervolgens minimaal twee weken geldig.
De maatregelen zijn ‘cumulatief’. Dit betekent dat bij opschaling naar het nieuwe scenario de reeds geldende maatregelen van het ‘oude’
scenario van kracht blijven.

Binnen Stichting Voila regelt de “werkgroep Corona” dat binnen 24 uur de te nemen maatregelen op alle scholen bekend zijn. Ook is er binnen
24 uur overleg met de andere scholen en de kinderopvangorganisaties in Leusden/Achterveld. Hierbij maken we gebruik van het bestaande
logboek en de bekende communicatielijnen.
De “werkgroep Corona” zal bij opschaling altijd een fase vooruit denken, bijvoorbeeld het bestellen van mondkapjes, zelftesten en
schoonmaakmaterialen.



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
- Eventueel: herinvoering van de 1,5 meter

maatregel als basisregel. De veilige
afstandsnorm (1,5 meter) geldt niet tussen
personen die onderwijs organiseren of
verzorgen en degenen die daaraan
deelnemen wanneer zij zich bevinden in de
school. Er wordt geadviseerd om waar
mogelijk een veilige afstand te houden.

Voorbereiding op eventuele
opschaling scenario.

Directeuren. In september 2022
in nieuwsbrieven
scholen
communiceren.

Zorgen voor goede ventilatie. CO2-meter in elk lokaal zodat
luchtkwaliteit (en dus of er
geventileerd moet worden) in
beeld is.

Directeuren. Voor 15-9-2022
controleren of alle
lokalen een
aangesloten
CO2-meter hebben.

Tips   : Houd vinger aan de pols wat betreft de mentale gezondheid en het welbevinden van leerlingen en personeel.

Links : Ventilatie => Website Ruimte-OK en Ruimte-OK FAQ Ventilatie op scholen

https://www.ruimte-ok.nl/ventilatie
https://www.ruimte-ok.nl/sites/default/files/2022-04/FAQ_Ventilatie_op_scholen.pdf


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

Medewerkers en leerlingen
met een kwetsbare
gezondheid in beeld brengen.

Directeuren 15-09-2022

Extra maatregelen treffen voor
kwetsbare werknemers.

Directeuren 15-09-2022

Alternatief onderwijsaanbod
kwetsbare leerlingen.

Leerkrachten
Directeuren

3 dagen na
aankondiging

Tips:
● Denk aan tijdige communicatie richting personeel, leerlingen, ouders/verzorgers.
● Houd vinger aan de pols wat betreft de mentale gezondheid en het welbevinden van leerlingen en personeel.

Links:
● Website RIVM inzet kwetsbare medewerkers.
● Handelingskader thuisblijvers Corona.

https://lci.rivm.nl/kwetsbaremedewerkers#:~:text=Uitgangspunten%20ten%20aanzien%20van%20inzet%20in%20werk&text=Voor%20kwetsbare%20werknemers%20is%20het,vanwege%20het%20%20risico%20op%20complicaties
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/actualiteit/handelingskader-thuisblijvers-corona/


3 – Oranje

Basismaatregelen +
voorzorgsmaatregelen +
contactbeperkende
maatregelen

Scholen volledig open
met pakket maatreelen

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

Wanneer
afgerond?
Deadline?

Mondkapjes bij verplaatsing, verplicht voor
personeel en leerlingen.

Communicatie richting
personeel en leerlingen.

Stafbureau
Directeuren

3 dagen na
aankondiging

Looproutes. Plan looproutes indien van
toepassing.

Directeuren 3 dagen na
aankondiging

Looproutes markeren. Leerkrachten
Conciërges

1 week na
aankondiging

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

Directeuren 3 dagen na
aankondiging

Aangepast (pauze-)rooster in
werking stellen.

Directeuren 1 week na
aankondiging

Waar mogelijk de veilige afstandsnorm hanteren. O.a. Geen teambijeenkomsten
op school en niet gezamenlijk
eten.

Team 3 dagen na
aankondiging

Geen externen/ouders/verzorgers in de school.
Oudergesprekken digitaal.

Alternatieve contactmomenten
met ouders/verzorgers.

Directeuren 3 dagen na
aankondiging

Afspraak over rondleidingen
en kennismakingen.

Directeuren 3 dagen na
aankondiging

Thuiswerken door onderwijspersoneel (in lijn met
landelijke richtlijn).

Afspraken maken welk contact
digitaal plaatsvindt.

Directeuren 3 dagen na
aankondiging

Alleen onderwijsgerelateerde activiteiten.

(afgesproken is dat activiteiten die belangrijk zijn
voor de ontwikkeling van de kinderen (bijv. Pr8klas)
in principe wel doorgaan.)

In kaart brengen wat hier
wel/niet onder valt.

Directeuren 3 dagen na
aankondiging

Tips
- Denk aan tijdige communicatie richting personeel, leerlingen, ouders/verzorgers.
- Om contactmomenten te beperken kunt u ook denken aan het werken met verschillende in- en uitgangen en wisselende start- en eindtijden.
- Stem met scholen in uw regio af welke activiteiten wel en niet onder onderwijsgerelateerde activiteiten vallen.
- Nu de school alleen open is voor onderwijsgerelateerde activiteiten, is het van belang om extra aandacht uit te laten gaan naar de sociale functie

van het onderwijs.
- Houd vinger aan de pols wat betreft de mentale gezondheid en het welbevinden van leerlingen en personeel.



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. Maak roosters voor helft
leerlingen op school en helft
leerlingen afstandsonderwijs.

Directeur oktober 2022

Aangepaste roosters treden in
werking.

3 dagen na
aankondiging

Breng de
uitzonderingsgroepen en
leerlingen in een kwetsbare
positie in beeld.

3 dagen na
aankondiging

Uitzonderingsgroepen
aanwijzen.

Leerkrachten
Directeur

3 dagen na
aankondiging

Afstandsonderwijs inrichten. Leerkrachten 3 dagen na
aankondiging

Intensivering aandacht voor sociale functie van het
onderwijs.

Activiteiten ondernemen om
aandacht te besteden aan de
executieve functies en het
sociaal-emotioneel
welbevinden van de
leerlingen.

Directeuren

Tips:
● Denk aan tijdige communicatie richting personeel, leerlingen, ouders/verzorgers.
● Houd vinger aan de pols wat betreft de mentale gezondheid en het welbevinden van leerlingen en personeel.

Links:
● https://www.lesopafstand.nl/

https://www.lesopafstand.nl/

