
 
 
 
 
 
 
 
Inleiding 
Het ministerie van OCW heeft het Sectorplan Covid-19 voor het funderend onderwijs gepubliceerd waarin 4 scenario’s, de 
bijbehorende maatregelen en een richtinggevende agenda voor wendbaarder onderwijs beschreven. In dit document wordt geduid 
hoe we er op onze school mee om gaan. 
 

 
Ons streven is dat we als school zo lang mogelijk, zonder beperkende en/of belemmerende maatregelen, lesgeven 
aan onze leerlingen. Op onze school wordt er lesgegeven op basis van onze onderwijskundige visie. Het 
groepsdoorbrekend werken is daarbij een belangrijke pijler voor ons. Mochten de landelijke maatregelen zwaarder 
zijn dan in het slechtste scenario van dit plan beschreven staat, zullen we ons als school hieraan conformeren.  
 

 
De maatregelen van de scenario’s zijn cumulatief. Dat betekent dat bij opschaling naar het nieuwe scenario de reeds geldende 
maatregelen van het ‘oude’ scenario van kracht blijven. 
 
Op basis van het Sectorplan Covid-19 is dit draaiboek passend bij onze eigen context en situatie opgesteld. Dit document (incl. 
draaiboek) is voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. 
 
 

 
 
Communicatie 
Het kabinet besluit o.b.v. wekelijkse duiding van het RIVM wanneer wordt opgeschaald of afgeschaald naar een ander scenario. 
Hoewel we er naar streven eventuele noodzakelijke nieuwe maatregelen zo snel mogelijk in te voeren, zullen ze uiterlijk binnen één 
werkweek na de informatie vanuit de overheid worden ingevoerd. Het dan geldende scenario zal ten minste 2 weken gehanteerd 
worden. Scholen worden door de Rijksoverheid via de gebruikelijke kanalen geïnformeerd welk scenario van toepassing is.  
 
Draaiboek 
Het draaiboek is verdeeld in vier fasen. We benutten zoveel mogelijk de (geëvalueerde) werkwijzen en documenten welke de 
afgelopen jaren succesvol zijn gebleken.  
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Scenario donkergroen  

Er zijn geen beperkende maatregelen.  

Algemeen Basismaatregelen 
• Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag 

voor ten minste 20 seconden; 
• Hoesten/niezen in de elleboog; 
• Zorg voor voldoende frisse lucht; 
 

Aanwezigheid en lesaanbod • De lessen en het overige onderwijsaanbod vinden plaats op 
gebruikelijke wijze; 

• In het geval van leerlingen die vallen onder een risicogroep 
(of met een gezinslid waarvoor dit geldt) passen we in 
overleg met de ouders maatwerk toe. We zoeken naar de 
optimale balans tussen inzet, belasting en haalbaarheid; 
 

In en rondom het schoolgebouw • Er zijn in elk lokaal Co2 meters; 
 

 

     

  



Scenario lichtgroen  

Basismaatregelen. 

Algemeen Basismaatregelen 
• Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag 

voor ten minste 20 seconden; 
• Hoesten/niezen in de elleboog; 
• Zorg voor voldoende frisse lucht; 

 

Aanwezigheid en lesaanbod • De lessen en het overige onderwijsaanbod vinden plaats op 
gebruikelijke wijze; 

• In het geval van leerlingen die vallen onder een risicogroep 
(of met een gezinslid waarvoor dit geldt) passen we in 
overleg met de ouders maatwerk toe. We zoeken naar de 
optimale balans tussen inzet, belasting en haalbaarheid; 

 

Vrijstelling fysiek onderwijs • Kinderen die op advies van een (kinder-)arts vrijgesteld 
moeten worden van onderwijs krijgen passend maatwerk. 
We zorgen voor een passende hybride variant waarbij de 
afwezige leerling digitaal deelneemt aan het onderwijs in de 
groep. Deelname aan dit aanbod valt uiteraard onder de 
leerplicht. 
 

In en rondom het schoolgebouw • Er zijn in elk lokaal Co2 meters; 
 

Gezondheid • Zelftesten zijn beschikbaar voor medewerkers/ vrijwilligers 

 

  



Scenario Oranje  

(Basis)maatregelen 

Algemeen  Basismaatregelen 
• Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag 

voor ten minste 20 seconden; 
• Hoesten/niezen in de elleboog; 
• Zorg voor voldoende frisse lucht; 
• Blijf thuis bij klachten die passen bij COVID-19 en doe een 

(zelf)test  
 

Aanwezigheid en lesaanbod • De lessen en het overige onderwijsaanbod vinden plaats op 
gebruikelijke wijze; 

• Excursies zijn niet mogelijk; 

• Teambijeenkomsten kunnen op school plaatsvinden i.v.m. 
voldoende ruimte; 

• In het geval van leerlingen die vallen onder een risicogroep 
(of met een gezinslid waarvoor dit geldt) passen we in 
overleg met de ouders maatwerk toe. We zoeken naar de 
optimale balans tussen inzet, belasting en haalbaarheid. 

 

Vrijstelling fysiek onderwijs • Kinderen die op advies van een (kinder-)arts vrijgesteld 
moeten worden van onderwijs krijgen passend maatwerk. 
We zorgen voor een passende hybride variant waarbij de 
afwezige leerling digitaal deelneemt aan het onderwijs in de 
groep. Deelname aan dit aanbod valt uiteraard onder de 
leerplicht. 
 

Specifieke activiteiten • We bepalen op basis van de actuele situatie of fysieke 
bijeenkomsten (zoals kerstactiviteiten, musicals etc.) met de 
hele school haalbaar zijn of zoeken naar passende 
alternatieven. 
 

Contact met ouders • Contact met ouders vindt digitaal of telefonisch plaats. 
 

In en rondom het schoolgebouw • Er zijn in elk lokaal Co2 meters; 
 

Gezondheid • Zelftesten zijn beschikbaar voor medewerkers/ vrijwilligers 
en leerlingen. 

• Onderwijspersoneel, leerlingen van groep 6, 7 en 8 maken 
zelf de keuze of ze een mondneusmasker willen dragen bij 
verplaatsing in school. 

  



Scenario Rood  

In deze fase is de school niet volledig open  

Algemeen  Basismaatregelen 
• Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag 

voor ten minste 20 seconden; 
• Hoesten/niezen in de elleboog; 
• Zorg voor voldoende frisse lucht; 
• Blijf thuis bij klachten die passen bij COVID-19 en doe een 

(zelf)test  
 

Afstand houden • Veilige afstand tussen volwassenen onderling. 
  

Externen in de 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 • Contact met ouders vindt digitaal of telefonisch plaats. 
 

Aanwezigheid en lesaanbod • We hanteren het 50% onderwijs zoals beschreven in 
 bijlage 1 

• Teambijeenkomsten vinden online plaats 

• Excursies zijn niet mogelijk; 

• In het geval van leerlingen die vallen onder een risicogroep 
(of met een gezinslid waarvoor dit geldt) passen we in 
overleg met de ouders maatwerk toe. We zoeken naar de 
optimale balans tussen inzet, belasting en haalbaarheid. 
 

 

Vrijstelling fysiek onderwijs • Kinderen die op advies van een (kinder-)arts vrijgesteld 
moeten worden van onderwijs krijgen passend maatwerk. 
We zorgen voor een passende hybride variant waarbij de 
afwezige leerling digitaal deelneemt aan het onderwijs in de 
groep. Deelname aan dit aanbod valt uiteraard onder de 
leerplicht. 
 

Specifieke activiteiten • Specifieke activiteiten zijn digitaal 
 

Contact met ouders • Contact met ouders vindt digitaal of telefonisch plaats. 
 

In en rondom het schoolgebouw • Er zijn in elk lokaal Co2 meters; 
 

Gezondheid • Zelftesten zijn beschikbaar voor medewerkers/ vrijwilligers 
en leerlingen. 

• Onderwijspersoneel, leerlingen van groep 6, 7 en 8 maken 
zelf de keuze of ze een mondneusmasker willen dragen bij 
verplaatsing in school. 

 

Mocht het kabinet besluiten om scholen te sluiten, dan zullen we overstappen op het verzorgen van thuisonderwijs. We hebben als 
school nadrukkelijk oog voor het menselijk contact tussen leerkracht en leerling in deze fase. De werkwijze van verzorgen van 
thuisonderwijs is beschreven in bijlage 2 van dit document.  

De beschrijving van de organisatie van de noodopvang staat beschreven in bijlage 3. 
 

Voor leerlingen waar thuis geen beschikking is over een device, realiseren we een leensysteem, voor meer info zie bijlage 4. 
 

  



Bijlage 1: Werkwijze 50% onderwijs  

 

- Leerlingen gaan in halve groepen hele dagen naar school.  

- Kinderen zitten verspreid door het lokaal.  

- Er wordt een splitsing gemaakt op achternaam (bijv. A t/m de letter K is groep 1 en  L t/m Z is groep 2). Hoe exact de 

verdeling is (tot aan welke letter) wordt op het moment zelf bepaald. Er wordt (lees kan) geen rekening gehouden met 

vriendjes of vriendinnetjes, wel met broertje(s) en zusje(s). 

- De ene week gaat groep 1 op maandag, woensdag en vrijdag naar school en groep 2 op dinsdag en donderdag. De week 

erna wordt dit gewisseld. Dan zal groep 1 op dinsdag en donderdag naar school gaan en groep 2 op maandag, woensdag en 

vrijdag.  

- De dagen dat een halve groep thuis is, wordt er zelfstandig gewerkt aan een verkort programma. Dit programma wordt op 

de dag dat ze op school zijn uitgelegd aan de leerlingen.  

- Kinderen uit hetzelfde gezin gaan op dezelfde dagen naar school, zodat ouders twee of drie dagen per week de handen vrij 

hebben 

- De leerkracht geeft twee dagen achter elkaar dezelfde instructies aan de helft van de groep, wat veel ruimte geeft voor 

individuele aandacht. 

  



 

Bijlage 2: Werkwijze volledig thuisonderwijs  

 

- De eerste dag wordt als voorbereidingsdag genomen om alles weer om te zetten naar het geven van online-lessen. Ook 
worden er die dag devices uitgeleend aan ouders die geen device voor hun kind ter beschikking hebben; zie bijlage 4.  

- De denkwerkgroep-leerkrachten zorgen voor uitdagend werk voor leerlingen van de denkgroepen. 
- Leerkrachten zijn op een werkdag in principe op school aanwezig om de onlinelessen met de eigen groep te verzorgen.  
- De kinderen in de groepen 1 en 2 krijgen een aangepast programma. De methode onderbouwd wordt ingezet als leidraad. 

Ouders krijgen een weekplanning waarop de verschillende te maken werkjes te zien zijn.  Leerkrachten van de onderbouw 
hebben minstens 2 keer per week contact met de ouders en/of kinderen. De onderbouwleerkrachten stemmen met elkaar 
af wanneer een centraal inbelmoment georganiseerd wordt.  

- De kinderen van groep 3 krijgen een aangepast programma. De groepsleerkracht zorgt voor een duidelijke dagplanning 
waarop het te maken werk staat. Dagelijks is er één centraal inbelmoment met de groep. Op de dagplanning is te zien 
wanneer dit is. Daarnaast worden er instructiefilmpjes klaargezet en zullen de leerkrachten de leerlingen in kleine groepjes 
of individueel begeleiden.  

- Leerlingen vanaf groep 4 loggen ’s ochtends tussen 08.30 u en 09.00 u in (de exacte tijd horen ze tijdig van de 
groepsleerkracht) en krijgen online les. De leerkracht zal samen met de leerlingen het dagprogramma doorlopen. Na de 
middagpauze wordt er nog iets gezamenlijks opgepakt met de groep. Hierbij kun je denken aan Faqta, een Engelse les, een 
spel, een teken of crea-opdracht etc.  Na 14.15 uur vinden er geen lessen meer plaats. 

- Leerlingen die in de noodopvang zitten volgen in het eigen lokaal de lessen.  
Eventueel kunnen leerkrachten met een parallelgroep-collega overleggen om leerlingen in de opvang samen te voegen, 
zodat een thuiswerkdag mogelijk is. 

- Van 12:00 tot 13:00 is de middagpauze en zijn er geen online lessen/meets/chats, zodat leerkrachten en leerlingen pauze 
kunnen nemen. 

- Pauzes van de leerlingen in de noodopvang worden (mede) gedraaid door ambulante collega’s; hiervoor wordt een rooster 
gemaakt.  

 

  



Bijlage 3: Organisatie noodopvang 

 

- Tijdens de periode waarin 50% -of thuisonderwijs wordt gegeven of scholen volledig hun deuren moeten sluiten, zal 

noodopvang voor leerlingen worden verzorgd.  

- De noodopvang, tenzij anders wordt bepaald door de overheid, is bestemd voor leerlingen waarvan minimaal één ouder 

werkzaam is in een cruciale sector èn voor zorgleerlingen. We pleiten voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid hierin 

(ouders/school).  

- Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden via de directie van de school.  

- De noodopvang vindt plaats op de normale schooltijden, van 8:30 – 14:15; dus niet in vakanties en/of in het weekend. 

- Leerlingen in de noodopvang volgen de lessen in hun eigen lokaal.  

- Tussen de middag is er pauze van 12.00 u tot 13.00 u. Kinderen in de noodopvang gaan dan eten, spelen etc. 

- Pauzes, van de leerlingen in de noodopvang zitten, worden (mede) gedraaid door ambulante collega’s; hiervoor wordt een 

rooster gemaakt.  

- Leerkrachten spreken de leerlingen, waar zorgen over zijn, door met de interne begeleiders. Samen wordt er bekeken wie 

in aanmerking moet komen voor de noodopvang op school. Ouders van zorgleerlingen worden door school gebeld om af te 

stemmen over de ondersteuning die we op school kunnen bieden.  

 

 

  



Bijlage 4: uitleensysteem devices 

- Voor leerlingen die thuis geen device hebben stelt school deze beschikbaar.  

- Hiervoor ondertekenen de ouders/verzorgers bijgaand contract waarin de afspraken m.b.t. het gebruik van de device staan 

omschreven.  

- Voor elke device wordt een apart contract ondertekend. 

- De coördinatie van de uitleen van de devices ligt in handen van de ICT-er.  

 

 

Bruikleencontract Chromebook schooljaar 20..-20.. 

Betreft: contract tijdelijk thuisgebruik Chromebook 

Van: bassischool ………………………….. 

Voor: de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling 

Datum: ___________________ 

 

Op dit moment mogen we helaas maar 50% van onze leerlingen naar school laten komen of Deze periode zijn onze 

scholen gesloten vanwege het coronavirus.  

U heeft aangegeven gedurende deze periode gebruik te willen maken van een Chromebook van school.  Het 

Chromebook is door school aangeschaft en daarom krijgt u deze in bruikleen. 

 

Hieronder vindt u afspraken rondom het gebruik van een Chromebook. 

• Een Chromebook is een leerhulpmiddel en geen speelgoed 

• Tijdens het eten en drinken gaat het Chromebook van tafel 

• Na het gebruik het Chromebook afsluiten en dichtklappen 

• De Chromebooks wordt uitsluitend gebruikt waarvoor ze bestemd zijn 

• De eerste dag dat er weer een reguliere lesdag is,  dient het Chromebook ingeleverd te worden op school 

• Bij beschadiging van het Chromebook wordt een beroep gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering van ouders. 

 

Door ondertekening van dit contract kan uw zoon/dochter tijdelijk thuis gebruik maken van een Chromebook. 

 

Naam ouder/verzorger: __________________________________________ 

 

Ouder/verzorger van:  ___________________________________________ 

 

Groep:     ___________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

Datum:     

 

Handtekening ouder/verzorger: 

 


