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Inleiding 
Op 1 juli 2022 is er het sectorplan Covid-19 gepresenteerd door het ministerie van onderwijs. Het 
plan beschrijft vier verschillende scenario’s voor de aanpak van het virus. In dit draaiboek zijn de vier 
scenario’s uitgewerkt voor obs de VOS. Het draaiboek is afgestemd met  het team en met de MR. De 
directeur-bestuurder heeft het draaiboek na instemming van de MR vastgesteld op … 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de maatregelen per scenario. Een nadere toelichting op 
de maatregelen is te vinden op de volgende pagina’s. 
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Scenario Donkergroen 
In scenario donkergroen gelden alleen de basismaatregelen. De school is volledig geopend voor alle 
leerlingen. Voor de thuisblijfregels van de leerlingen wordt de meest recente beslisboom van BOINK 
gehanteerd (Corona & kinderopvang (boink.info)). 

 
Scenario Standaardmaatregelen (cumulatief) 

1-Donkergroen-Basismaatregelen - Basismaatregelen t.a.v. hygiëne en gezondheid, zoals 
die samenlevingsbreed gelden 

- Zorgen voor goede ventilatie 

 
Basismaatregelen  
Op dit moment zijn de basismaatregelen:  

• De handen worden regelmatig gewassen  
• Hoesten en niezen gebeurt in de elleboog 
• Personen blijven thuis bij klachten en doen een (zelf)test 
• De ruimtes worden voldoende geventileerd* 

* In alle lokalen zijn CO2-meters geplaatst waardoor de ventilatie in de ruimte(n) bewaakt kan 
worden 
 

Scenario Groen 
In scenario groen gelden alle maatregelen zoals genoemd in scenario donkergroen. Daarnaast is er 
extra aandacht voor personen met een kwetsbare gezondheid. De school is volledig geopend voor 
alle leerlingen. Voor de thuisblijfregels van de leerlingen wordt de meest recente beslisboom van 
BOINK gehanteerd (Corona & kinderopvang (boink.info)). 
 

Scenario Standaardmaatregelen (cumulatief) 

1-Donkergroen-Basismaatregelen  - Basismaatregelen t.a.v. hygiëne en gezondheid, zoals 
die samenlevingsbreed gelden 

- Zorgen voor goede ventilatie 

2-Groen-Basis + extra aandacht personen 
met een kwetsbare gezondheid 

- Extra aandacht voor personen met een kwetsbare 
gezondheid 

 
Extra aandacht voor personen met een kwetsbare gezondheid  
Het is van belang om rekening te houden met personen met een kwetsbare gezondheid, die meer 
risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting.  

De directie heeft de kwetsbare teamleden in beeld en gaat in gesprek over eventuele extra bescher-
mende maatregelen zoals het dragen van een mondmasker. Soms is maatwerk nodig, waarbij 
gekeken wordt naar wat er wel mogelijk is.  
 

De leerkracht heeft de kwetsbare leerlingen in beeld. Bij leerlingen kan de vraag ontstaan of het voor 
hen verstandig is om naar school te gaan, in verband met een kwetsbare gezondheid van zichzelf of 
een gezinslid. Wanneer een behandelend (kinder-)arts adviseert om een kind niet naar school te laten 
gaan, ook niet met eventueel extra beschermende maatregelen, sluit de school aan bij de bepalingen 

https://www.boink.info/paginas/openbaar/actueel-agenda/corona/corona-kinderopvang#Beslisboom
https://www.boink.info/paginas/openbaar/actueel-agenda/corona/corona-kinderopvang#Beslisboom
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die gelden voor leerlingen die vanwege een medische aandoening niet naar school kunnen gaan. In die 
situaties bieden we deze leerlingen een alternatief onderwijsaanbod aan, in samenspraak met 
betrokken ouders/verzorgers. 
 

Scenario Oranje 
Wanneer er sprake is van een nieuwe virusopleving worden er extra voorzorgsmaatregelen getroffen 
om het onderwijs op school zo verantwoord mogelijk door te laten gaan. In scenario oranje gelden 
daarnaast alle maatregelen zoals genoemd in scenario donkergroen en groen. De school is volledig 
geopend voor alle leerlingen. Voor de thuisblijfregels van de leerlingen wordt de meest recente 
beslisboom van BOINK gehanteerd (Corona & kinderopvang (boink.info)). 
 

Scenario Standaardmaatregelen (cumulatief) 

1-Donkergroen-Basismaatregelen  - Basismaatregelen t.a.v. hygiëne en gezondheid, zoals 
die samenlevingsbreed gelden 

- Zorgen voor goede ventilatie 

2-Groen-Basis + extra aandacht personen 
met een kwetsbare gezondheid 

- Extra aandacht voor personen met een kwetsbare 
gezondheid 

3-Oranje-Basis + extra aandacht + 
voorzorg + contactbeperkend 

- Gebruik van mondkapjes bij verplaatsing 
- Gebruik van looproutes 
- Gespreide pauzes 
- Waar mogelijk de veilige afstandsnorm hanteren 
- Geen externen/ouders/verzorgers in de school 
- Thuiswerken door onderwijspersoneel (in lijn met 

landelijke richtlijn) 
- Alleen onderwijsgerelateerde activiteiten 

 
Voorzorgsmaatregelen  
Voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om verspreiding van het virus in de school te voorkomen. Op 
school gelden de volgende voorzorgsmaatregelen: 

• Volwassenen en leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 dragen mondkapjes wanneer ze zich 
verplaatsen en er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Iedereen moet zelf voor 
een deugdelijk mondkapje zorgen. 

• Teamleden en leerlingen uit groep 6, 7 en 8 doen thuis tweemaal per week een zelftest. Deze 
zelftesten worden gratis door school aangeboden (indien voorradig). 

• Alle volwassenen houden in school zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. 

• De groepen worden binnen gescheiden gehouden en buiten zoveel als mogelijk. Om die 
reden zijn alle groepsdoorbrekende activiteiten gestopt, eten de kinderen tussen de middag 
met een teamlid in hun eigen klas en wordt er met maximaal 1 vaste andere groep op (een 
deel van) het schoolplein buiten gespeeld. De groepen 1/2 vormen voor wat betreft 
buitenspelen hierop een uitzondering. Zij spelen gezien de beperkte omvang van de groepen 
met 2 andere kleutergroepen buiten.   

• Ouders/verzorgers en externen mogen niet in de school komen, tenzij dit echt niet anders 
kan en/of in het belang van het kind is. Gesprekken, vergaderingen en dergelijke vinden 
online plaats. 

https://www.boink.info/paginas/openbaar/actueel-agenda/corona/corona-kinderopvang#Beslisboom
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• Alles wat normaal gesproken op school gebeurt, maar niet direct bijdraagt aan het primaire 
proces van lesgeven, kan niet meer in fysieke vorm doorgaan.  

• Kinderen komen zoveel als mogelijk zelf naar school en ouders/verzorgers geven elkaar bij 
het halen en brengen de ruimte. 

• Kinderen maken gebruik van verschillende toegangsdeuren. Ouders/verzorgers op de locatie 
Ter Lips en ouders/verzorgers van groep 3 t/m 8 op de locatie Multatulilaan mogen niet op het 
schoolplein komen. Ouders/verzorgers van groep 1/2 op de locatie Multatulilaan mogen 
volgens een vaste looproute op het schoolplein komen (zie onderstaande afbeeldingen 10). 

 
Ter Lips 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Multatulilaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenario Rood 
Bij scenario Rood is de school gedeeltelijk geopend. De groepen worden verdeeld in twee clusters en 
de leerlingen krijgen 2 dagen per week fysiek onderwijs. Op school zijn de maatregelen uit scenario 
donkergroen, groen en oranje nog steeds van kracht.  
 

Voetbalveld: 
Verzamelplek opvang 

Toegang groep 1 t/m 3 

Toegang groep  
6 t/m 8 

Toegang groep  
4 en 5 

X 

X X 

Toegang groep 3 Toegang groep  4 Toegang groep 5 

Toegang groep 6 t/m 8 Toegang groep 1/2 

X X X 

X X X X 
Voetbalveld: 

Verzamelplek 
opvang 
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Scenario Standaardmaatregelen (cumulatief) 

1-Donkergroen-Basismaatregelen 
(preventie) 

- Basismaatregelen t.a.v. hygiëne en gezondheid, zoals 
die samenlevingsbreed gelden 

- Zorgen voor goede ventilatie 

2-Groen-Basis + extra aandacht personen 
met een kwetsbare gezondheid 

- Extra aandacht voor personen met een kwetsbare 
gezondheid 

3-Oranje-Basis + extra aandacht + 
voorzorg + contactbeperkend 

- Gebruik van mondkapjes bij verplaatsing 
- Gebruik van looproutes 
- Gespreide pauzes 
- Waar mogelijk de veilige afstandsnorm hanteren 
- Geen externen/ouders/verzorgers in de school 
- Thuiswerken door onderwijspersoneel (in lijn met 

landelijke richtlijn) 
- Alleen onderwijsgerelateerde activiteiten 

4-Rood-Verregaand contactbeperkend - Helft van de leerlingen is op school 
- Intensivering aandacht voor sociale functie van het 

onderwijs 

 
Het is in dit scenario niet meer mogelijk om alle leerlingen tegelijkertijd naar school te laten gaan. 
Omdat fysiek naar school gaan voor alle kinderen heel belangrijk is, gaan in dit scenario alle leerlingen 
beurtelings naar school. Uitzonderingsgroepen gaan in dit scenario nog wel volledig fysiek naar school.  
 
Indien het kabinet besluit om het rode scenario voor het funderend onderwijs (primair en voortgezet 
onderwijs) in werking te laten treden, dan geldt voor ons dat wij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 
binnen één werkweek overgaan op het onderwijs aan de helft van de leerlingen tegelijkertijd op 
school.  
 
Als wij wel weer volledig open kunnen wordt weer overgeschakeld naar scenario oranje. Tweewekelijks 
wordt vanuit de overheid gemonitord of scholen weer volledig open kunnen. Het uitgangspunt is dat 
scholen zo kort mogelijk in het rode scenario zitten. 
 
Voor onze school betekent scenario ‘rood’ het volgende 

• De helft van de leerlingen krijgt onderwijs op school en de andere helft van de leerlingen werkt 
thuis aan huiswerkpdrachten.  

• Leerlingen waarvan beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen en leerlingen die in een 
kwetsbare positie zitten kunnen gebruik maken van de noodopvang. 

• Alle groepen worden in 2 clusters verdeeld: cluster A en cluster B. Bij de verdeling van de 
clusters wordt rekening gehouden met meerdere leerlingen binnen een gezin. Deze gaan 
zoveel mogelijk tegelijkertijd naar school. 

• Over de verdeling van de clusters vindt tijdige en nauwe afstemming plaats met de BSO. Indien 
mogelijk wordt er bij de verdeling rekening gehouden met de BSO-dagen van de leerlingen. 

• Op school wordt vooral instructie gegeven voor de kernvakken taal en rekenen daarnaast is 
er expliciet aandacht voor het welbevinden van de leerlingen. De andere vakken worden als 
huiswerkopdrachten meegegeven naar huis. 

• Leerlingen die thuis zijn krijgen geen instructie, maar er is wel dagelijks gelegenheid om 
vragen te stellen over de huiswerkopdrachten aan de leerkracht of leerkrachtondersteuner. 



6 
 

• Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes en leerlingen die helemaal niet naar 
school kunnen vanwege quarantainemaatregels wordt een uitzondering gemaakt. Zij krijgen 
waar nodig wel instructie op afstand. 

• Bij het afstandsonderwijs wordt gebruik gemaakt van het programma Teams voor zowel de 
huiswerkopdrachten, instructie als het stellen van vragen. Alle leerlingen vanaf groep 5 
kunnen indien gewenst een laptop van school lenen. Hiervoor moeten de ouders/verzorgers 
een overeenkomst tekenen. Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 is een beperkt aantal 
laptops beschikbaar. Deze worden uitgeleend volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie 
het eerst maalt’.   

 

Aanwezigheid clusters 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Cluster A + 
noodopvang 

Cluster B + 
noodopvang 

Alleen 
noodopvang 

Cluster A + 
noodopvang 

Cluster B + 
noodopvang 

Op de woensdag werken de kinderen thuis aan huiswerkopdrachten. De leerkrachten en leerkracht-
ondersteuners hebben dan de mogelijkheid om nog extra contact te hebben met leerlingen die dat 
nodig hebben. Daarnaast gebruiken zij deze tijd om de huiswerkopdrachten te controleren en voor te 
bereiden. 

 

Afsluitend 
Communicatie naar betrokkenen 
Zodra sprake is van opleving van het coronavirus informeert de directie het team, de 
ouders/verzorgers en overige direct betrokkenen welk scenario van toepassing is en wat de te 
nemen maatregelen zijn. 

Quarantaine bij leerlingen 
Op het moment dat een leerling in quarantaine moet volgens de richtlijnen van het RIVM, is het van 
belang dat er zo goed mogelijk contact is tussen school en het gezin. De leerkracht heeft een dag de 
tijd om werk voor thuis in orde te maken. Deze afspraken gelden niet voor kinderen die thuis zijn 
vanwege andere redenen. 

Quarantaine en vervanging van leerkrachten 
Op het moment dat een leerkracht in quarantaine moet, wordt er zo snel mogelijk gezocht naar een 
vervanger. De directie informeert ouders over mogelijke vervanging of andere oplossingen. Op dagen 
dat er een andere leerkracht voor klas staat, kunnen de leerlingen gewoon naar school komen.  

Scenario oranje en rood zijn gericht op het beperken van onderlinge contacten. Dit heeft tot gevolg 
dat wanneer er een leerkracht uitvalt bij deze scenario’s er alleen kan worden vervangen door de 
duo-partner (bij parttimers) of door de vaste ondersteuner.  

We doen er alles aan om u tijdig te informeren, maar helaas wijst de praktijk uit dat de uitval van een 
leerkracht vaak pas op de ochtend zelf bekend is. 
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