
Draaiboek bij Sectorplan Covid-19 funderend onderwijs 

SO-VSO De Groote Aard 

In het verschenen sectorplan Covid- 19 is een leidraad uitgewerkt voor scholen voor 4 scenario’s 

waarin de Corona situatie zich kan bevinden, waardoor scholen per scenario weten op welke 

maatregelen vanuit het kabinet zij zich kunnen voorbereiden en onderwijspersoneel en leerlingen in 

elk van de scenario’s veilig en verantwoord naar school kunnen. 

Hiermee wil de overheid voorspelbaarheid creëren voor alle betrokkenen in het onderwijs, zoals 

leerlingen, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel en ouders/verzorgers.  

Indien het kabinet besluit om een scenario in werking te laten treden, dan geldt voor scholen dat zij 

de bijbehorende maatregelen zo snel mogelijk invoeren (zowel bij opschaling als bij afschaling), maar 

uiterlijk binnen één werkweek. Omdat snelle wisselingen in de geldende maatregelen het draagvlak 

voor naleving sterk verminderen, blijven deze maatregelen vervolgens minimaal twee weken geldig. 

Voor de volgende scenario’s is in het sectorplan een leidraad uitgewerkt: 

• In scenario donkergroen (‘verkoudheid’) ziet het kabinet geen noodzaak om specifiek voor het 

onderwijs maatregelen te nemen, anders dan de samenleving brede inzet op preventie en 

basismaatregelen omtrent hygiëne en gezondheid.  

• In scenario groen (‘griep+’) wordt van scholen verwacht dat ze extra aandacht hebben voor 

personen met een kwetsbare gezondheid. Daarnaast kunnen scholen er in dit scenario voor kiezen 

om aanvullende voorzorgsmaatregelen door te voeren.  

• Wanneer we in scenario oranje (‘continue strijd’) terechtkomen, neemt het kabinet ingrijpende 

maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan en wordt ook van scholen verwacht dat zij 

voorzorgs- en contactbeperkende maatregelen nemen.  

• In scenario rood (‘worst case’) is het nodig om het aantal personen dat tegelijkertijd in de school 

aanwezig is te beperken. In dit scenario is het niet langer mogelijk om alle leerlingen volledig fysiek 

naar school te laten gaan. De scholen blijven in dit scenario open voor de helft van de leerlingen. 

 

 

 



 

Werking  

De Rijksoverheid communiceert in welke scenario we ons bevinden. De scholen spelen in op hun 

eigen situatie door de maatregelen met het bijbehorende scenario (kleur) te communiceren naar hun 

stakeholders, zoals ouders/verzorgers, leerlingen, etc. 

In het verlengde van de leidraad is in dit draaiboek per scenario uitgewerkt:  

- wat het scenario inhoudt 

- welke standaard maatregelen volgens de leidraad van toepassing zijn  

- welke school specifieke maatregelen we nemen  

- hoe communicatie en afstemming eruit ziet. 

In algemene zin geldt dat dit draaiboek na vaststelling door de MR met het team wordt gedeeld.  Op 

het moment dat de overheid een wijziging in scenario communiceert zal communicatie in werking 

treden zoals in onderstaande scenario’s uitgewerkt. 

 

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 en 

doe een (zelf)test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal tijdig een vaccin, booster- of herhaalprik. 

Voor het funderend onderwijs wordt aangesloten bij de algemeen geldende basismaatregelen. 

School specifiek 

Alle lokalen zijn voorzien van CO2 meters. Elke CO2 meter is voorzien van uitleg over grenswaarden 

en wanneer op welke manier geventileerd moet worden (uit de handreiking optimaal ventileren in 

de klas van Ruimte OK) 

 

Communicatie 

Geen specifieke communicatie vereist 

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. 

- Wanneer een medewerker zich ten gevolge van persoonlijke omstandigheden zorgen maakt 

gaat de schoolleiding in gesprek met betreffende medewerker en wordt naar een passende 

oplossing gezocht 

- 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, 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 

(Handelingskader thuisblijvers corona - Steunpunt Passend Onderwijs 

(steunpuntpassendonderwijs-povo.nl) opgesteld, met daarin tips, vragen en antwoorden en 

handreikingen. 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.  

School specifiek: 

Er zijn voor deze fase geen aanvullende school specifieke maatregelen van kracht. 

Communicatie 

Wanneer scenario 2 in werking treedt wordt door de directie gecommuniceerd naar alle 

medewerkers dat wanneer medewerkers zich zorgen maken, zij worden uitgenodigd in gesprek te 

gaan met de directie over een passende oplossing. 

Wanneer scenario 2 in werking treedt wordt door de directie naar ouders/ verzorgers 

gecommuniceerd (via social schools) dat wanneer zij zich zorgen maken, zij worden uitgenodigd 

contact op te nemen met de directie.  

Scenario 3 Oranje 

Naast de maatregelen zoals beschreven in scenario donkergroen en groen zijn onderstaande 

maatregelen van toepassing. 

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


 

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. 

School specifiek 

Aanvullende hygiëne maatregelen: 

• Er worden geen handen geschud. 

• Handenwassen met water en zeep voor tenminste 20 seconden: begin van de lesdag, voor de 
pauze, na de pauze, na toiletbezoek. Handen goed afdrogen met papieren handdoekjes. 

• In de klas moeten papieren zakdoekjes/ tissues beschikbaar zijn.  

• Er wordt volgens een intensief schema schoongemaakt 
 

Afstand houden: 

• Alle volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Streven is in alle gevallen (SO en VSO) dat leerlingen 1,5 m afstand bewaren tot de 
leerkracht. Het spreekt voor zich dat dit zeker in het SO niet in alle gevallen werkbaar is. Hier 
geldt het uitgangspunt: zoveel als mogelijk 

• Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden. Dit geldt voor SO en VSO. 

• Om de afstandsregels tussen volwassenen zoveel mogelijk te kunnen waarborgen worden de 
looproutes binnen de school ingesteld.  

 

Gebruik mondkapjes: 

Al het personeel draagt een mond- neus- masker bij:  

• Verplaatsingen in het gebouw, dus in de gangen en gemeenschappelijke ruimtes in de school   

• In de klas tot het moment dat de leerlingen op hun plek zitten 

• Tijdens de praktijkvakken en leerwerkgroepen worden transparante gezichtsmaskers 
gedragen of indien gewenst een mond- neus – masker (ivm de moeilijkheid om hier de 1,5 m 
afstand te waarborgen) 

• Leerkrachten worden in de gelegenheid gesteld om transparante mondkapjes/ shields te 
dragen in de klassen tijdens de lessen.   
 

Leerlingen in de bovenbouw van het SO (3 en 4) en leerlingen in het VSO dragen een mondkapje bij: 

• Verplaatsingen in het gebouw, dus in de gangen en gemeenschappelijke ruimtes in de 
school.  Buiten mogen de mondkapjes af. 



• Het mondkapje wordt afgedaan op het moment dat leerlingen de klas in gaan (kapje gaat 
niet mee de klas in ivm hygiëne) 

• In de klas blijven de leerlingen zoveel als mogelijk op hun plaats 

• Specificaties voor het dragen van een mondkapje door leerlingen in het VSO: 
o Tijdens de leer-werkgroepen mogen leerlingen hun mondkapje af als ze een vaste 

plek hebben en niet meer lopen.   
o Leerlingen bij Horeca mogen hun mondkapje af zetten als ze een vaste werkplek 

hebben en niet meer rondlopen, anders op zetten  
o Leerlingen techniek zetten alleen hun mondkapje af als ze op hun werkplek blijven 
o Leerlingen dienstverlening zetten hun mondkapje op op de momenten dat zij zich 

door het gebouw bewegen.  Als zij aan het werk zijn op een vaste plek mag het 
mondkapje af.  

 

Beperk contacten tussen leerlingen/ maak vaste groepjes  

• Omdat het aantal verschillende contacten per leerling zoveel mogelijk dient te worden 
beperkt vinden er geen  groepsactiviteiten zoals vieringen, voorstellingen en excursies etc 
plaats.  

• Daar waar in groepjes wordt gewerkt binnen de klas, dienen deze zoveel als mogelijk gelijk te 
worden gehouden. 

• Buitenspel/ beweegwijs wordt zoveel als mogelijk gespreid aangeboden (niet alle klassen 
tegelijk naar buiten, indien mogelijk 1 voor 1) 

• Er wordt niet groepsoverstijgend gewerkt 
 

Brengen en halen leerlingen en taxi vervoer: 

• Brengen en halen door 1 ouder/ begeleider per leerling. 

• Op het schoolplein houden volwassenen 1,5 meter afstand. 

• Leerlingen vervoer verloopt via de protocollen van leerlingen vervoer.  
 

Externen 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. Oudergesprekken en andere overleggen 

vinden digitaal plaats. Alleen bij hoge uitzondering en in overleg met directie kunnen overleggen met 

externen op school plaatsvinden. In die gevallen worden afstandsregels en regels ten aanzien van het 

dragen van mondkapjes in acht genomen. 

Personeel 

Medewerkers pauzeren gespreid. In de personeelskamer is plek voor maximaal 6 personen met een 

dringend advies om samen zijn in de personeelskamer te vermijden. 

Onderwijspersoneel dat geen les geeft, of anderszins in het belang van de leerling niet op school 

hoeft te zijn, werkt indien mogelijk thuis.  Hierbij dient overigens wel te worden gewaarborgd dat er 

voldoende niet klas gebonden personeel in de school is om beschikbaar te zijn voor achtervang. 

Teambijeenkomsten vinden online plaats. Alleen onderwijs gerelateerde activiteiten kunnen 

doorgaan in de school. 

Stages 



Afhankelijk van de maatregelen die worden genomen op stage locaties kunnen leerlingen al dan niet 

stage gaan lopen. Wij volgen hierin de maatregelen zoals deze door de locaties worden vastgesteld. 

Communicatie + praktische informatie 

Wanneer scenario 3 in werking treedt wordt door de directie naar alle medewerkers en ouders/ 

verzorgers (via social schools) gecommuniceerd dat bovenstaande maatregelen van toepassing zijn. 

Op het niveau van de bouwen (SO en VSO) worden onderling afspraken gemaakt over buitenspelen/ 

beweegwijs en pauze tijden. VSO maakt aanvullend afspraken over het praktijk aanbod in de 

leerwerkgroepen in de middag omdat er niet meer groepsoverstijgend gewerkt kan worden.  

Voor het personeel worden mondkapjes beschikbaar gesteld via school. 
 
Zodra bekend is dat scenario 3 van toepassing is worden de strepen op de vloer aangebracht die de 
looproutes aanduiden. 
 

Scenario 4 rood  

 

NB: als dit scenario vanuit de overheid wordt gecommuniceerd wordt eerst overlegd met de MR of we 

daadwerkelijk overgaan tot ‘halve klassen op school’  omdat de groepsomvang op DGA al relatief 

klein is.  Beschikbaarheid van personeel wordt meegenomen in deze afweging en natuurlijk de 

geldende richtlijn om afstand te houden. Als wordt besloten met halve klassen te gaan werken is 

onderstaand scenario van toepassing. 

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. Er wordt zoveel als mogelijk afstandsonderwijs gegeven aan 

leerlingen die niet (volledig) fysiek naar school gaan. 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.  

Uitzonderingen:  

- Onderwijsactiviteiten voor leerlingen in een kwetsbare positie (school bepaalt op individuele basis) 

- Praktijkgerichte en beroepsgerichte onderwijsactiviteiten v(s)o 

- Opvang van leerlingen met in ieder geval één ouder/verzorger in een cruciaal beroep 

School specifiek 

Wanneer dit scenario zich voordoet zullen we noodopvang bieden voor leerlingen met minimaal één 

ouder in een cruciaal beroep en kwetsbare leerlingen. Waarbij de definitie van kwetsbare leerling is 



dat dat veiligheid en welzijn van zichzelf of zijn/ haar naaste omgeving in het gedrang komt en zorg 

niet in beeld is/ onvoldoende tegemoet kan komen. 

Ten aanzien van onderwijs geldt het volgende. 

SO 

In overleg met de klassen worden groepen leerlingen gevormd die beurtelings naar school komen op 

maandag en donderdag of dinsdag en vrijdag.   

De kernvakken staan centraal in het aanbod: taal, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, leren- 

leren en burgerschap. Instructies worden zo veel als mogelijk verzorgd op de contact dagen. 

Verwerking vindt plaats middels de thuis opdrachten. Voor leerlingen die kunnen werken met een 

chromebook en deze thuis niet tot hun beschikking hebben worden deze, met uitleen overeenkomst, 

beschikbaar gesteld via school.  

VSO OB 

In overleg met de klassen worden groepen leerlingen gevormd die beurtelings naar school komen op 

maandag en donderdag of dinsdag en vrijdag. De kernvakken staan centraal in het aanbod: taal, 

rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, leren- leren, burgerschap en VDA.  De leerlingen die naar 

school komen krijgen op 1 van beide schooldagen in de middag een leerwerkgroep aangeboden. 

Instructies worden zo veel als mogelijk verzorgd op de contact dagen. Verwerking vindt plaats 

middels de thuis opdrachten. Voor leerlingen die kunnen werken met een chromebook en deze thuis 

niet tot hun beschikking hebben worden deze, met uitleen overeenkomst, beschikbaar gesteld via 

school.  

VSO BB 

In overleg met de klassen worden groepen leerlingen gevormd die beurtelings naar school komen op 

maandag en donderdag of dinsdag en vrijdag. De kernvakken staan centraal in het aanbod: taal, 

rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling, leren- leren, burgerschap en VDA.  Instructies worden zo 

veel als mogelijk verzorgd op de contact dagen. Verwerking vindt plaats middels de thuis opdrachten. 

Voor leerlingen die kunnen werken met een chromebook en deze thuis niet tot hun beschikking 

hebben worden deze, met uitleen overeenkomst, beschikbaar gesteld via school.  

Ook wordt ernaar gestreefd om de branche gerichte cursussen, SWB en Brug naar werk zo veel als 

mogelijk doorgang te laten vinden. 

Veel leerlingen in de VSO BB lopen stage. Afhankelijk van de op de stageplaats geldende maatregelen 

kunnen zij al dan niet naar stage. 

Ten aanzien van intensivering sociale functie van het onderwijs 

Mocht de situatie zich voordoen dat scenario 4 van kracht wordt dan zal extra aandacht besteed 

worden aan de sociale functie van het onderwijs. Dit doen wij door middel van: 

- Het bewust inplannen van groepsactiviteiten waarbij zowel leerlingen die op school zijn als 

leerlingen die vanuit huis ‘inbellen’ worden betrokken 

- Het onderhouden van dagelijks contact met alle leerlingen. Dus leerlingen die op school zijn 

én de leerlingen die thuis zijn (bv gezamenlijk de dag openen door in te bellen) 

Tijdens schooldagen en online momenten is aandacht voor de executieve functies. 

Communicatie + praktische informatie 



Wanneer scenario 4 in werking treedt wordt door de directie naar alle medewerkers en ouders/  

verzorgers gecommuniceerd dat bovenstaande maatregelen van toepassing zijn. Ouders worden 

erop geattendeerd in welke gevallen noodopvang aan de orde is en worden uitgenodigd contact op 

te nemen met directie wanneer zij hiervan gebruik wensen te maken.  

Directie maakt verder in overleg met IB en leerkrachten een inventarisatie van kwetsbare leerlingen. 

Ouders/ verzorgers van deze leerlingen worden pro-actief benaderd voor noodopvang. 

Op het niveau van de bouwen (SO en VSO) wordt conform de beschreven richtlijnen een programma 

uitgewerkt door leerkrachten en onderwijs assistenten. Leerkrachten zullen vervolgens via Social 

Schools ouders/ verzorgers informeren over het programma per leerling.  

Thuis opdrachten worden zo veel als mogelijk meegegeven aan de leerlingen op de dagen dat zij op 

school zijn of verstrekt via Social Schools. 

 

 

 

 


