
Ouderinformatie aanpak COVID-19 

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie uit het Draaiboek COVID-19 van de school. 

Waarom is er een draaiboek COVID-19 gemaakt? 

Het kabinet heeft in april 2022 de scholen verzocht om het sectorplan COVID-19 voor het onderwijs  te vertalen naar een draaiboek per scenario en de 

uitwerking af te stemmen met de medezeggenschap. Bovenop de maatregelen die beschreven worden in het sectorplan hebben scholen de mogelijkheid en 

de ruimte om eigen aanvullende maatregelen (passend bij de schoolcontext) te treffen. We hebben als CNS-scholen e.e.a. onderling afgestemd wat betreft 

de eigen aanvullende maatregelen. In ons draaiboek zijn deze uitgewerkt en geven we per scenario aan wie, wat, wanneer doet. 

Wat zijn de landelijke uitgangspunten voor de aanpak? 

Centraal uitgangspunt is om het onderwijs te allen tijde doorgang te laten vinden, ook bij een stevige heropleving van het Corona-virus. Dit is van belang om 

verdere leervertragingen te voorkomen en/of in te lopen en vanwege het mentaal welbevinden van leerlingen en medewerkers. De uitgangspunten zijn: 

1. Elke leerling krijgt goed onderwijs 

2. Bij voorkeur gaat het onderwijs fysiek door (en anders op afstand) 

3. Overheid en besturen zorgen (preventie) voor veilige scholen 

4. Duidelijkheid (voorspelbaarheid) door de uitwerking van vier scenario’s 

5. Scholen kunnen zich door de beschrijving in vier scenario’s optimaal voorbereiden 

6. Scholen beschikken over een draaiboek per scenario 

Wat zijn de uitgangspunten op schoolniveau voor de aanpak? 

Het organiseren van afstandsonderwijs is een hele uitdaging, ook voor onze school. Op schoolniveau gelden voor ons de volgende zaken: 

• We organiseren de toegankelijkheid tot het afstandsonderwijs voor alle leerlingen (met extra aandacht voor de leerlingen uit kansarme gezinnen). 

We verstrekken -indien nodig- een Chromebook en denken zo nodig mee over een internetverbinding. Wanneer het voor leerlingen toch niet 

mogelijk is om het afstandsonderwijs te volgen, laten we ze het onderwijs op school volgen. 

• We investeren tijd en geld om de medewerkers te professionaliseren, zodat ze effectiever afstandsonderwijs kunnen verzorgen. Daarnaast 

organiseren wij het leren van en met elkaar en delen we good practices. Onze ICT-coördinator is beschikbaar voor uitleg over het werken met de 

digitale middelen. Ook zijn er instructiefilmpjes beschikbaar voor het gebruik van digitale middelen. 

• Onze school acht het zeer belangrijk om bij het afstandsonderwijs te focussen op welbevinden. Daarom hebben we extra oog voor het welbevinden 

van de leerlingen gesprekken met het kind, ouders/verzorgers en ondersteuning. 

• Omdat een deel van de leerlingen zich niet optimaal ontwikkelt tijdens het afstandsonderwijs, volgen de groepsleraren en de IB'ers deze leerlingen 

extra en worden eventuele extra mogelijkheden aangeboden zoals het geven van extra steun (ondersteuning), het aanbieden van 



inhaalprogramma’s, het bijspijkeren, het geven van bijlessen en het bewust creëren van momenten van automatisering. De inzet is om 

achterstanden zo veel mogelijk te voorkomen of zo snel mogelijk weg te werken. 

• Onze school informeert de ouders/verzorgers steeds over de scenario’s en de daarbij horende maatregelen (via Social Schools). Daarnaast 

informeren we de ouders/verzorgers zowel mondeling als schriftelijk over de do’s en don’ts van afstandsonderwijs. We geven ze tips en suggesties, 

we informeren ze over de dagindeling, over de gewenste ruimte, de eventuele ondersteuning etc. 

Wat zijn de randvoorwaarden van de overheid los van de scenario’s? 

Los van de vier hieronder beschreven scenario’s geldt een aantal randvoorwaarden voor de bestrijding van het Coronavirus: testen, vaccinatie, ventilatie en 

CO2-meters en het handhaven van de meer algemeen wettelijke kaders. 

• Het testen (zelftesten) is een effectief instrument om besmettingen vroegtijdig te signaleren en de verspreiding van het virus in te perken. Onze 

school beschikt over gratis testen en gaat uit van het principe: testen bij klachten. Zelftesten zijn aan te vragen via de groepsleraren van de 

kinderen. 

• Vaccinatie is een belangrijk instrument om onze medewerkers en leerlingen (als ze binnen de doelgroep van de campagne horen) te beschermen 

tegen het Coronavirus. Iedereen die in aanmerking komt voor een vaccinatie kan deze tijdig ontvangen. 

• Het belang van een goede ventilatie is in de jaren 2020, 2021 en 2022 veelvuldig aan de orde gesteld. We willen ervoor zorgen dat de ventilatie in de 

lokalen op orde is. In iedere groep (klaslokaal) is een CO2-meter beschikbaar en hangt een instructieblad Ventilatie. 

Wat zijn de vier scenario’s? 

Het kabinet heeft vier scenario´s geformuleerd. Ieder scenario heeft een eigen kleur: donkergroen, groen, oranje en rood. Bij ieder scenario wordt 

beschreven welke (standaard)maatregelen een school (soms wettelijk verplicht, soms advies) moet nemen in tijden van Corona.  

De vier scenario’s zijn: 

Scenario-1: donkergroen. Het eerste scenario is een preventief scenario dat wordt getypeerd met het woord verkoudheid. Er is nog geen noodzaak om 

specifieke maatregelen te treffen. In deze fase gaat het om het nemen van een aantal basismaatregelen m.b.t. hygiëne en gezondheid. 

Scenario-2: groen. Ook dit scenario is preventief van aard. Deze fase wordt getypeerd met het woord griep. Scenario 2 vraagt om het uitvoeren van de 

basismaatregelen en extra aandacht voor personen met een kwetsbare gezondheid. 

Scenario-3: oranje. Scenario 3 wordt getypeerd met continu strijd. Het is een fase waarin het gaat om interventie, om het nemen van maatregelen die 

genomen moeten worden om het fysieke onderwijs zo verantwoord mogelijk doorgang te laten vinden. Het kabinet neemt ingrijpende maatregelen om de 

verspreiding van het virus tegen te gaan, en van de scholen wordt verwacht dat zij ook voorzorgs- en contactbeperkende maatregelen nemen. 

Scenario-4: rood. Ook dit scenario –getypeerd met worst case- is een fase waarin het gaat om het uitvoeren van interventies. De school blijft open, maar het 

aantal personen in de school moet worden beperkt en het is niet langer mogelijk dat alle leerlingen tegelijkertijd fysiek les krijgen.  



 

Het zou kunnen voorkomen, dat het kabinet overgaat op een noodscenario dat verder gaat dat de maatregelen in scenario 1 t/m 4. Dat gebeurt als er 

landelijke maatregelen nodig zijn die zwaarder zijn dan de maatregelen in het worst case scenario (scenario-4). In dat geval is ons sectorplan COVID-19 niet 

langer leidend. De totale regie verschuift dan naar het kabinet. 

 

 



Wie zet een scenario in werking? 

Niet de school, maar het kabinet besluit op basis van een wekelijkse duiding van de epidemiologische situatie door het RIVM of een scenario in werking 

treedt, wordt opgeschaald of afgeschaald. Wanneer het kabinet bekend maakt dat een bepaald scenario ingaat, dan geldt voor de scholen dat zij de 

bijbehorende maatregelen zo snel mogelijk invoeren (uiterlijk binnen één werkweek). De maatregelen blijven dan twee weken van kracht. 



 


