
Draaiboek COVID-19 schooljaar 2022-2023

Het ministerie hee� de basisscholen verzocht om een plan van aanpak te maken op basis van de vier scenario's
die er kunnen ontstaan door Covid 19. Hieronder zijn de vier fases te zien die de overheid i.s.m. het RIVM hee�
gemaakt.



Fase 0: zwart
PREPARATIE

- Google classroom activeren (vanaf groep 3).
- Google classroom regelmatig gebruiken (vanaf groep 4).
- Thuiscodes voor 'basispoort thuis' alvast opzoeken en opslaan (eventueel

printen).

Fase 1: donkergroen
PREVENTIE

- Aandacht voor goede ventilatie.
- Aandacht voor hygiëne.

Fase 2: groen
PREVENTIE

Regels fase 1 +
- Aandacht personen met een kwetsbare gezondheid

Fase 3: oranje
INTERVENTIE

Regels fase 1, 2 +
- Alleen volwassenen in de school die noodzakelijk zijn voor het primaire proces.
- Alleen externen  in school die noodzakelijk zijn voor  onderhoud en/of veiligheid

van het gebouw.
- Geen ouders/verzorgers in de school.
- Rondleidingen afstemmen met schoolbesturen.
- Geen activiteiten buiten de school die niet noodzakelijk zijn voor het primaire

proces.
- Mondkapjes voor groep 6, 7 en 8 en alle volwassenen die lopen door het

gebouw.
- 1,5 meter afstand wordt weer de norm.
- Het aantal volwassen in een ruimte wordt beperkt.
- Gespreide ingangen, looproutes en gespreide pauzetijden worden ingevoerd
- Google Classroom wordt klaargemaakt door de leerkrachten, zodat leerlingen

thuis hun werk kunnen maken.
- De camera's in de klas kunnen ingezet worden, zodat leerlingen (die vanwege

Corona thuis moeten blijven) in overleg met de leerkracht online contact kunnen
hebben. (Let op: de focus van de leerkracht ligt op de leerlingen die fysiek op
school zijn).

- Thuiswerken voor medewerkers, na lesgebonden tijd zoveel mogelijk
thuiswerken.

Fase 4: rood
INTERVENTIE

Regels scenario 1, 2, 3 +
- Noodopvang voor kinderen met één ouder in cruciale beroepenen wordt

opgestart.
- Crisisopvang voor kinderen met een moeilijke thuissituatie of waarvoor het

essentieel is dat ze onderwijs op school volgen wordt  opgestart.
- De contactmomenten op school worden beperkt, er wordt een schema gemaakt

welke leerlingen op welke dag op school komen.
- Het Eurekaonderwijs hee� in de basis kleine groepen van +/- 10 leerlingen en

worden volgens de gebruikelijke bezetting op alle lesdagen ontvangen.
- Indien nodig afstemming met leerlingenvervoer.
- Chromebooks gaan dagelijks mee naar huis en school.
- Extra aandacht voor de sociale functie van onderwijs.


