
Draaiboek Covid-19 OBS USquert September 2022  

Inleiding  

In het najaar van 2022 kunnen we weer te maken krijgen met een opleving van het coronavirus. Het 

kabinet wil bij een nieuwe coronagolf schoolsluitingen voorkomen. Daarnaast is het van belang meer 

voorspelbaarheid, maatwerk en rust in de besluitvorming aan te brengen. Er zullen daarom geen 

landelijke protocollen meer komen.  

Context  

Het ministerie van OCW heeft hiervoor het sectorplan corona ontwikkeld, waarin vier scenario’s 

worden beschreven: donkergroen, groen, oranje en rood. Bij ieder scenario hoort een set van 

maatregelen, die oplopen afhankelijk van de ernst van de coronagolf. Het is aan de schoolbesturen 

en scholen om hiervoor een draaiboek te maken, wat op maat geschreven is op de specifieke 

schoolsituaties en aansluit bij de vier scenario’s. Het kabinet zal op basis van de wekelijkse duiding 

van het RIVM aangeven welk scenario van toepassing is. Scholen dienen binnen een werkweek op- 

en af te schalen. Om snelle wisselingen te voorkomen, zijn de nieuwe maatregelen vervolgens 

minimaal twee weken geldig. Hieronder staan de vier scenario’s van onze school verwoord. Bij iedere 

ophoging in scenario blijven de voorgaande basisregels en maatregelen bestaan en worden 

aangevuld met nieuwe maatregelen.  

De MR heeft instemming verleend op  

  



  Scenario Maatregelen 
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1 Donkergroen 
Verkouden 
 
School volledig open zonder extra 
maatregelen. 
 

BASISREGELS  
• Zorgdragen voor goede ventilatie.  
• Basisadviezen met betrekking tot hygiëne en gezondheid, zoals 
die in de samenleving gelden. 

2 Groen  
Griep+  
 
School volledig open met (lichte) 
basismaatregelen 

Basisregels + VOORZORGMAATREGELEN  
• Stimuleren van inzet van zelftesten bij klachten.  
• Aanvullende aandacht voor kwetsbare personeelsleden.  
• Aanvullende aandacht voor kwetsbare kinderen.  
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3 Oranje  
Continue strijd  
 
School volledig open met pakket 
maatregelen. 

Basisregels + voorzorgmaatregelen + CONTACT BEPERKENDE 
MAATREGELEN  
• Twee keer per week preventief zelftesten door personeel. • 
Breng- en haalplekken voor ouders.  
• Overdracht kleuters vindt buiten plaats.  
• Waar mogelijk veilige afstandsnorm hanteren voor personeel.  
• Gebruik van mondkapjes bij verplaatsingen door personeel en 
voor leerlingen vanaf groep 6 geldt een dringend advies.  
• Waar mogelijk activiteiten naar de buitenlucht verplaatsen. • 
Alleen voorverpakte traktaties door kinderen.  
• Alleen onderwijsgerelateerde activiteiten aanbieden: geen 
sportdagen, schoolreizen, schoolfeesten, open dagen, externe 
bezoeken.  
• Thuiswerken valt onder de keuzevrijheid van het personeel.  
• Vergaderingen en gesprekken online organiseren.  
• Geen externen/ouders/verzorgers in de school.  
• Registratie van onderwijsproces gerelateerde bezoekers. 
 

4 Rood  
Worst case  
 
School niet volledig open. 

Basisregels + voorzorgmaatregelen + contact beperkende 
maatregelen + COHORT MAATREGEL  
• Helft van de leerlingen naar school: maximaal 50% gelijktijdige 
aanwezigheid van leerlingen (en indien mogelijk, personeel).  
• Maximale verspreiding van onderwijsactiviteiten in ruimte en 
tijd.  
• Bij meer besmettingen dan de door de GGD gestelde norm per 
groep, volgt quarantaine en worden de richtlijnen van de GGD 
gevolgd.  
• Hybride onderwijs kan worden toegepast, daar waar wenselijk.  
• Indien door te veel uitval een vervangingsproblematiek 
ontstaat, kunnen uiteindelijk groepen naar huis worden gestuurd 
volgens het protocol. Wegens besmettingsgevaar kan de optie 
om klassen samen te voegen niet worden toegepast.  
• Intensivering aandacht voor sociale functie van het onderwijs.  
• Oog houden op kwetsbare kinderen.  
• Starten van noodopvang indien één ouder een cruciaal beroep 
heeft en/of kwetsbare kinderen. 
 

 

 



Schoolspecifieke uitwerking per maatregel  

Scenario 3: CONTACTBEPERKENDE MAATREGELEN  

- Breng- en haalplekken voor ouders. Overdracht kleuters vindt buiten plaats. (Kleuters starten 

met buitenspelen.)  

- Veilige afstandsnorm hanteren voor personeel: pauzeren op afstand van elkaar. Pleindienst 

zoals afgesproken met afstand tot elkaar. Waar mogelijk activiteiten naar de buitenlucht 

verplaatsen  

 

Scenario 4: COHORT MAATREGEL  

- Maximale verspreiding van onderwijs activiteiten in ruimte en tijd. De groepen bevinden zich 

in eigen lokaal. Alle excursies en schoolbrede activiteiten gaan niet door. Tijdens de pauzes 

gaan de klassen na elkaar op het plein pauzeren.  

- Intensivering aandacht voor sociale functie van het onderwijs. Wanneer kinderen niet fysiek 

aanwezig kunnen zijn op school en de leerkracht ook geen fysieke les hoeft te verzorgen dan 

heeft elke groep op elke dag een online groepsmoment.  

- Oog houden op kwetsbare kinderen. Kwetsbare kinderen nodigen wij uit om fysiek op school 

te komen. De leerkrachten rouleren de aanwezigheid.  

- Starten van noodopvang indien één ouders een cruciaal beroep heeft en/of kwetsbare 

kinderen. De ouders geven hun kinderen op wanneer deze ouders een cruciaal beroep heeft. 

Deze kinderen gaan samen met de kwetsbare kinderen fysiek naar school. 


