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Scenario 1: donkergroen 

In scenario donkergroen gelden alleen de basismaatregelen die voor de hele samenleving gelden. In 

dit scenario zijn er geen specifieke aanvullende maatregelen voor het onderwijs.  

Op dit moment zijn de basismaatregelen:  

• handen wassen,  

• hoesten en niezen in de elleboog,  

• blijf thuis bij klachten  

• doe een (zelf)test,  

• zorg voor voldoende frisse lucht 

• haal tijdig een vaccin, booster- of herhaalprik.  

Afspraken op de KlimOp 

Alle collega’s worden door de directie op de hoogte gebracht van het, op dat moment geldende, 

scenario.  

In dit scenario volstaat het informeren van het team over bovenstaande basismaatregelen en hierbij 

alert zijn op de uitvoering. Wij rekenen hierbij op de eigen verantwoordelijk van de collega’s.  

De co2 meters worden bovenschools door de facilitair medewerker aangeschaft. Zodra deze in de 

school aanwezig zijn zullen wij ze verdelen onder alle lokalen, leerpleinen en overlegruimtes.  

Alle lokalen worden geventileerd door zoveel mogelijk de ramen en deuren open te zetten.  

Zelftesten worden door de directie tijdig besteld zodat er voldoende voorraad op school aanwezig is 

voor alle collega’s. 
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Scenario 2: groen 

In scenario groen gelden alle maatregelen zoals genoemd in scenario donkergroen. Daarnaast gelden 

enkele maatregelen voor het onderwijs die ook in vele andere sectoren gelden, en die betrekking 

hebben op het zorgen voor een verantwoorde schoolomgeving voor mensen met een kwetsbare 

gezondheid.  

Het schoolbestuur zorgt voor een veilige en gezonde werkplek. Bijvoorbeeld door maatregelen te 

nemen die de kans op besmetting verminderen. Ook neemt het schoolbestuur extra maatregelen 

voor kwetsbare werknemers. Op de site van het RIVM staan aandachtspunten voor bescherming van 

kwetsbare medewerkers.  

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 er wel mogelijk is.  

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 beschermende 

maatregelen, moet worden aangesloten bij de bepalingen die gelden voor leerlingen die vanwege 

een medische aandoening niet naar school kunnen gaan. Scholen dienen voor deze leerlingen een 

alternatief onderwijsaanbod te verzorgen. Er is overleg tussen ouders/verzorgers, leerling en school 

nodig over wat daarin mogelijk is. Voor wanneer leerlingen (willen) thuisblijven omwille van corona is 

een handelingskader opgesteld, met daarin tips, vragen en antwoorden en handreikingen. 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/actualiteit/handelingskader-thuisblijvers-corona/ 

Wanneer de school en ouders/verzorgers het met elkaar eens zijn over een alternatief 

onderwijsprogramma, wordt de leerling geacht dat programma daadwerkelijk te volgen. Indien het 

verplichte onderwijsprogramma (deels) bestaat uit afstandsonderwijs, en een leerling daar niet aan 

meedoet, dan moeten scholen het ongeoorloofd verzuim melden; de leerplichtambtenaar kan 

vervolgens contact zoeken met de ouders/verzorgers. 

Afspraken op de KlimOp 

Wanneer leerlingen wegens een kwetsbare gezondheid niet naar school kunnen komen om het 

onderwijs te volgen, gaat de leerkracht met ouders in overleg over mogelijkheden om het onderwijs 

vanuit huis te volgen. Hiervoor volgen wij de kwaliteitskaart hybride onderwijs op de KlimOp: 

Kwaliteitskaart hybride onderwijs op afstand- KlimOp.pdf 

Hierin staan alle eerder gemaakte afspraken in opgenomen.  

  

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/actualiteit/handelingskader-thuisblijvers-corona/
https://cpow.sharepoint.com/:b:/r/sites/12kt-leerkrachten/Leerkrachten/informatie%20school/Afspraken%20en%20protocollen/ICT/bijlage/Kwaliteitskaart%20hybride%20onderwijs%20op%20afstand-%20KlimOp.pdf?csf=1&web=1&e=0wWGaI
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Scenario 3: oranje 

In dit scenario is het de bedoeling de scholen zo verantwoord mogelijk open te houden. Naast de 

maatregelen in de groene scenario’s wordt van scholen verwacht dat zij voorzorgsmaatregelen en 

contactbeperkende maatregelen treffen.  

Voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om verspreiding van het virus in de school te voorkomen, maar 

hebben nog relatief weinig impact op de dagelijkse gang van zaken op school.  

Het gaat hier om:  

• Mondkapjes bij verplaatsing leerlingen in het po van de groepen 6, 7 en 8 en alle 

personeelsleden dragen mondkapjes bij verplaatsing. Op basis van de meest recente 

inzichten van het RIVM wordt een afweging gemaakt welk soort mondkapje hiervoor 

geadviseerd wordt.  

• In de scholen wordt gewerkt met looproutes om het aantal contactmomenten tussen 

personen te beperken. Dit kan helpen om drukte in gangen te voorkomen. Het is aan de 

school om een doordachte keuze te maken op welke delen van een locatie deze looproutes 

nodig en mogelijk zijn.  

• Werken met gespreide pauzes beperkt het aantal contactmomenten tussen leerlingen en 

personeelsleden en kan helpen om drukte in de gangen en kantine te voorkomen. Om die 

reden worden, waar mogelijk, de pauzes gespreid.  

• Afstand houden waar mogelijk. Als mensen dicht bij elkaar zijn, kunnen zij het coronavirus 

sneller aan anderen doorgeven. Het houden van afstand is de afgelopen jaren een 

belangrijke maatregel geweest om verspreiding van het virus te voorkomen en een veilige 

werk- en leeromgeving te faciliteren. Daar komt bij dat het houden van afstand een goede 

mogelijkheid biedt om de gezondheid van kwetsbare personen te beschermen. Waar 

mogelijk wordt op school de veilige afstandsnorm gehanteerd tussen volwassenen onderling 

en tussen volwassenen en leerlingen. Dit is echter niet verplicht. Het aanhouden van een 

veilige afstandsnorm is in veel onderwijssituaties namelijk praktisch niet mogelijk gebleken. 

Waar dat het geval is, nemen onderwijsinstellingen aanvullende beschermende maatregelen 

om de gezondheid van personeel en leerlingen te borgen. Hierbij is speciale aandacht voor 

kwetsbare groepen.  

• Contactbeperkende maatregelen zijn bedoeld om het aantal contacten flink te beperken en 

hebben daarmee onvermijdelijk impact op de dagelijkse gang van zaken in de school.  

• Geen externen en ouders/verzorgers in de school. Externen en ouders/verzorgers komen 

alleen in de school als het noodzakelijk is voor het primaire onderwijsproces of in het belang 

van de individuele leerling. Het is aan de school om de afweging te maken wanneer dat van 
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toepassing is. Scholen wordt gevraagd om in het draaiboek aandacht te besteden aan andere 

(zoals digitale) manieren om het contact met ouders/verzorgers te (onder)houden.  

• Thuiswerken door onderwijspersoneel. In dit scenario wordt aangesloten bij het landelijk 

thuiswerkadvies. Onderwijspersoneel dat geen les geeft, of anderszins in het belang van de 

leerling niet op school hoeft te zijn, werkt indien mogelijk thuis.  

• Teambijeenkomsten vinden bij voorkeur online plaats.  

• Alleen onderwijs gerelateerde activiteiten kunnen doorgaan. Het is aan de school om een 

afweging te maken wat hieronder wordt verstaan. Alles wat normaal gesproken op school 

gebeurt, maar niet direct bijdraagt aan het primaire proces van lesgeven, kan niet meer in 

fysieke vorm doorgaan. 

 

Afspraken op de KlimOp 

Mondkapjes 

Leerlingen van de groep 6,7,8  alle teamleden en externen worden met klem verzocht een 

mondkapje te dragen bij verplaatsing buiten de groepen. Zolang dit geen wettelijke verplichting is 

kunnen wij ouders niet dwingen.  

Looproutes 

Alle leerlingen maken gebruik van de eigen in-en uitgang. Dit is altijd al de geldende afspraak binnen 

de school.  

De leerpleinen en overige algemene ruimtes zijn ruim genoeg om met voldoende afstand van elkaar 

te verplaatsen.  

Gespreide pauzes 

Vanwege het continurooster zijn de pauzes al verdeeld over de schooldag. Wel geldt in dit scenario 

dat de gezamenlijk ochtend en middag momenten (briefing en thee) met het team komt te vervallen. 

De briefing vindt schriftelijk via het betreffende document op SharePoint plaats.  

Afstand houden 

Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit is niet haalbaar in het contact tussen leerling 

en leerkracht. We laten het aan de leerkracht zelf om de eigen werkplek dusdanig in te richten dat 

deze collega zich er prettig bij voelt.  

Geen externen in de school 

Alle oudercontacten en overleggen met externen vinden in dit scenario online plaats. Tenzij het voor 

de ontwikkeling van het kind beter is een afspraak fysiek plaatst te laten vinden. Wanneer dit het 

geval is wordt er rekening gehouden met afstand houden, handen ontsmetten, mondkapjes dragen 

en ventileren van de ruimte. Ouders en externen die om deze reden de school betreden moeten zich 

bij binnenkomst registreren.  

Thuiswerken 

De aanwezigheid van alle collega’s binnen ons team is cruciaal voor de (leer)ontwikkeling van onze 

leerlingen. Het uitganspunt is dan ook dat iedereen op zijn werkdag op school aanwezig is.  

Na uitvoering van de cruciale werkzaamheden (lesgevende tijd) blijven de leerkrachten in het eigen 

lokaal of gaan eerder naar huis om daar werkzaamheden uit te voeren.  

Teambijeenkomsten 

Vinden alleen online plaats. 

Alleen onderwijs gerelateerde activiteiten 

Alle fysieke, niet onderwijs gerelateerde, activiteiten komen te vervallen. Denk hierbij aan vieringen, 

sportevenementen, groepsactiviteiten, etc. Bij twijfel wordt er overlegd met de directie.  
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Scenario 4: rood 

Als blijkt dat we te maken hebben met een virus(variant) waarbij de populatie in de scholen direct 

gevaar loopt, zoals een variant die juist kinderen/jongeren extra hard treft, dan zal het aantal 

personen dat tegelijk in de school aanwezig is aanzienlijk moeten worden beperkt.  

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 en jongeren heel belangrijk is, gaan in dit scenario 

alle leerlingen beurtelings naar school. Daarbij is extra aandacht voor kwetsbare groepen.  

Uitzonderingsgroepen gaan in dit scenario nog wel volledig fysiek naar school. Er wordt zoveel als 

mogelijk afstandsonderwijs gegeven aan leerlingen die niet (volledig) fysiek naar school gaan. Het 

spreekt voor zich dat scholen daarbij niet aan het onmogelijke worden gehouden.  

De maatregelen uit scenario oranje blijven daarbij onverkort van kracht op het moment dat er sprake 

is van volledig fysiek onderwijs. 

Indien het kabinet besluit om het rode scenario voor het funderend onderwijs in werking te laten 

treden, dan geldt voor scholen dat zij uiterlijk binnen één werkweek overgaan op het onderwijs aan 

de helft van de leerlingen tegelijkertijd op school.  

Kunnen de scholen wel weer volledig open, dan wordt weer overgeschakeld naar scenario oranje. 

Tweewekelijks zal gemonitord worden of scholen weer volledig open kunnen. Het uitgangspunt is dat 

het funderend onderwijs zo kort mogelijk in het rode scenario zit. 9 

Nadere uitwerking per onderwijssector van dit scenario:  

• De helft van de leerlingen krijgt onderwijs op school en de andere helft van de leerlingen 

afstandsonderwijs. Het is niet verplicht om hybride onderwijs te verzorgen (combinatie van 

gelijktijdig fysiek en digitaal onderwijs). Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om leerlingen 

thuiswerkopdrachten mee te geven.  

• Leerlingen die onder een uitzonderingsgroep (zie hieronder) vallen, gaan volledig naar 

school.  

• Dit scenario vraagt tijdige en nauwe afstemming met de BSO. Scholen en kinderopvang 

stemmen bij het opstellen van het draaiboek samen de invulling af, waarbij al stilgestaan 

wordt bij de aansluiting van de basisschool op de BSO’s en vice versa en bij het informeren 

van ouders hierover.  

• Bij voorkeur gaat de helft van de leerlingen om de dag naar school. Het werken met halve 

dagen wordt in verband met het beperken van verkeersbewegingen en aansluiting op de BSO 

sterk afgeraden tenzij dit – op lokaal niveau - volledig ingeregeld kan worden met de 

kinderopvang en de kinderopvang hier ook expliciet mee instemt.  

 

 

Afspraken op de KlimOp 

In dit scenario wordt iedere groep in tweeën gedeeld. In week A gaat groep 1 drie dagen per week 

naar school en groep 2, twee dagen. In week B is dit omgedraaid zodat de kinderen een evenredig 

aantal lesdagen volgen.  

Week A Groep 1: maandag, woensdag, vrijdag.  Groep 2: dinsdag, donderdag 

Week B Groep 2: maandag, woensdag, vrijdag. Groep 1: dinsdag, donderdag 
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De leerkrachten bieden 2x hetzelfde programma aan zodat alle leerlingen hetzelfde onderwijsaanbod 

volgen en instructie ontvangen. Daarnaast verzorgt de leerkracht werk voor thuis om zelfstandig te 

kunnen verwerken. Zie hiervoor ook de kwaliteitskaart hybride onderwijs op de KlimOp.  

Kwetsbare leerlingen komen (na overleg tussen de leerkracht en intern begeleider) dagelijks naar 

school bij de eigen leerkracht in de eigen groep.  

Ouders die werkzaam zijn in een cruciale sector worden verzocht eerst zelf een oplossing te vinden 

voor de opvang van de dagen dat de kinderen thuisblijven. Als dit niet lukt worden deze kinderen ook 

in de eigen groep opgevangen.  

 

 

 

 

BIJLAGEN: 

1. Kwaliteitskaar hybride onderwijs op  afstand - de KlimOp 

2. Handelingskader thuisblijvers 

 

BRONNEN: 

Sectorplan Covid 19 funderend onderwijs.: 
https://open.overheid.nl/repository/ronl-
ac5946d6c3245c238c16a8fcd53251fc2f923e8b/1/pdf/sectorplan-covid-19-funderend-onderwijs.pdf 
 
Kaderbrief ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 
https://open.overheid.nl/repository/ronl-
3b3345ecb9465bb7bc3f1f8b0563558c718654cf/1/pdf/kamerbrief-sectorplannen-covid-19-
onderwijs-en-kinderopvang.pdf 
 

 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-ac5946d6c3245c238c16a8fcd53251fc2f923e8b/1/pdf/sectorplan-covid-19-funderend-onderwijs.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-ac5946d6c3245c238c16a8fcd53251fc2f923e8b/1/pdf/sectorplan-covid-19-funderend-onderwijs.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-3b3345ecb9465bb7bc3f1f8b0563558c718654cf/1/pdf/kamerbrief-sectorplannen-covid-19-onderwijs-en-kinderopvang.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-3b3345ecb9465bb7bc3f1f8b0563558c718654cf/1/pdf/kamerbrief-sectorplannen-covid-19-onderwijs-en-kinderopvang.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-3b3345ecb9465bb7bc3f1f8b0563558c718654cf/1/pdf/kamerbrief-sectorplannen-covid-19-onderwijs-en-kinderopvang.pdf
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