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Draaiboek Covid-19 Egbertusschool  

Versie: 13 oktober 2022 

 

Scenario’s 

In dit draaiboek worden vier scenario’s beschreven. De maatregelen van de scenario’s zijn cumulatief. Dat betekent dat bij opschaling naar het nieuwe scenario de reeds 

geldende maatrelgelen van de ‘oude’ scenario van kracht blijven.  

 

Communicatie 

Het kabinet besluit o.b.v. wekelijkse duiding van het RIVM wanneer wordt opgeschaald of afgeschaald naar een ander scenario. Uiterlijk binnen één werkweek moeten de 

scholen de nieuwe maatregelen invoeren. Het dan geldende scenario zal ten minste 2 weken gehanteerd worden. Scholen worden door de Rijksoverheid via de gebruikelijke 

kanalen geïnformeerd welk scenario van toepassing is. Een persconferentie is aan de orde als er landelijk (ook in andere sectoren) wordt opgeschaald. 

In navolging van een kabinetsbesluit worden ouders/verzorgers geïnformeerd door de directies van Olivijn en Aventurijn over de geldende maatregelen.  

 

Randvoorwaarden voor de bestrijding van het coronavirus 

1. Vaccinatie: iedereen die in aanmerking komt voor een vaccinatie kan deze tijdig ontvangen. 

2. Testen: zelftesten worden in ieder geval tot eind 2022 kosteloos door de overheid verstrekt aan scholen. 

3. Wettelijke kaders: de Arbowet blijft onverkort van toepassing. Inclusief het opstellen en actualiseren van een RI&E. 
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Scenario 1 Donkergroen: ‘verkoudheid’  
Scholen volledig open / basismaatregelen (preventie) 

I Algemeen  

Basismaatregelen 

 
- Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconderen; 
- Hoesten/niezen in de elleboog; 
- Blijf thuis bij klachten die passen bij COVID-19 en doe een zelftest (kinderen/leerlingen die geen zelftest kunnen doen, 

ook niet met hulp van anderen, doen een PCR test) 
- Zorg voor voldoende frisse lucht; 
- Haal tijdig een vaccin, booster- of herhaalprik  

 
Basismaatregelen zijn zichtbaar in de school.  

Binnenkomst Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van verschillende ingangen   

Buitenspelen Waar mogelijk spelen leerlingen met de eigen groep op een plein  

  

II Aanwezigheid en lesaanbod  

Vervangingsbeleid Als een leerkracht/assistent ziek of afwezig is proberen we een invalkracht te regelen. Door het tekort aan personeel en dus ook 

invalkrachten is het soms niet mogelijk te vervangen. Als het niet lukt om een leerkracht/assistent te vervangen, zijn wij 

genoodzaakt een groep te sluiten en moeten kinderen thuisblijven. Ouders worden hier altijd vooraf over geïnformeerd. 

  

III In en om het gebouw  

Ventilatie Beschrijving en stand van zaken: zie bijlage Stand van zaken ventilatie AO’ 
 

  

IV Gezondheid   

Besmetting Bij een besmetting, zie:  Quarantaine en isolatie | RIVM 
Directie/leeerkracht informeert ouders over besmetting in de groep.  
 

Zelftesten Testen worden kosteloos door de overheid verstrekt (iig tot eind 2022).  
Verantwoordelijke voor de bestelling en organisatie zelftesten voor leerlingen en onderwijspersoneel (CoTeRo) zijn: 
Egbertus: directie 
  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie#:~:text=In%20isolatie&text=Dit%20betekent%20dat%20je%20je,hoe%20je%20dat%20kunt%20doen.
https://cotero.live.wem.io/vragen
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Scenario 2 Groen: ‘griep+’ 
Scholen volledig open: scenario 1+2 / aandacht voor mensen met kwetsbare gezondheid (preventie)  

I Algemeen  

Ouders in de school Waar mogelijk vinden presentaties, open podia en andere activiteiten waarbij ouders/verzorgers uitgenodigd worden buiten 
plaats.  

  

II Aanwezigheid en lesaanbod  

Personeel Het schoolbestuur zorgt voor een veilige en gezonde werkplek. 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. 

Leerlingen 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 opgesteld, met daarin tips, vragen en 
antwoorden en handreikingen. Zie https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/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. 

  

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/handelingskader-thuisblijvers-corona/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/handelingskader-thuisblijvers-corona/
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Scenario 3 Oranje: ‘continue strijd’ 
Scholen volledig open: scenario 1+2+3/ contactbeperkende maatregelen (interventie)  

I Algemeen  

Mondneusmasker Onderwijspersoneel, leerlingen uit bovenbouw (gr. 6,7 en 8) dragen, indien mogelijk, een mondneusmasker bij verplaatsing in 
school.  

Testen Eventueel preventief testen, afhankelijk van het RIVM advies. 

Looproutes Waar mogelijk zijn er looproutes in de school. Gezond verstand is het uitgangspunt. 
Verantwoordelijke: conciërge/directie  

Afstand houden Waar mogelijk wordt de veilige afstandsnorm gehanteerd tussen volwassenen onderling en tussen volwassenen en leerlingen.  

Externen en ouders/verzorgers in 
school 

Externen en ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij noodzakelijk voor het primaire onderwijsproces of in het belang 
van de individuele leerling. Oudergesprekken vinden zo veel mogelijk online plaats.  

Teambijeenkomsten Vinden online plaats, tenzij er 1,5 meter afstand gehouden kan worden met voldoende ventilatie 

Thuiswerken 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. In de praktijk betekent dit dat de meeste 
personeelsleden fysiek op school zullen zijn. Na schooltijd kan er op de eigen werkplek doorgewerkt worden, waarbij rekening 
gehouden worden met de 1,5 meter afstand.  
 

  

II Aanwezigheid en lesaanbod  

Onderwijs gerelateerde activiteiten Alleen onderwijs gerelateerde activiteiten die een bijdrage leveren aan het primaire proces van lesgeven vinden plaats.  
Schoolreisjes en educatieve uitjes vinden geen doorgang.  

Thuisonderwijs Zie protocol 
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Scenario 4 rood: ‘worst case’ 
Scholen zoveel mogelijk open: scenario 1+2+3+4/ verregaand contactbeperkende maatregelen (interventie) 

II Aanwezigheid en lesaanbod  

Onderwijsactiviteiten Er vindt geen groep doorbroken onderwijs plaats. Uitgangspunt is dat de scholen open blijven. Mocht dit niet het geval zijn en de 
scholen op bericht van de overheid gesloten worden, dan wordt er overgegaan naar thuisonderwijs. Zie protocol. 
 
Vakleerkrachten, (interne) invalleerkrachten, stagiaires, orthopedagogen en intern begeleiders blijven hun werkzaamheden 
uitvoeren t.b.v. de doorgaande ontwikkeling of de organisatie van het onderwijs. 
 
Bij tekort aan onderwijspersoneel kunnen er aanvullende maatregelen genomen worden, zoals het overgaan op een 4-daagse 
schoolweek. 
 
 

Pauzes Om groepen zoveel mogelijk gescheiden te houden blijven de  leerlingen in de eigen klas eten en drinken.  
 

  

III In en om het gebouw  

Schoonmaak Er vindt dagelijks extra schoonmaak plaats. 

 

  

 


