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Medio 2022 is het Sectorplan Covid-19 voor het funderend onderwijs gepubliceerd. Op basis hiervan

is onderstaand format ontwikkeld. Elke school van Trinamiek maakt op basis hiervan een draaiboek

passend bij de eigen context en situatie.

Samen

De draaiboeken worden in samenspraak met de verschillende samenwerkingspartners opgesteld. Dit

betekent dat:

- Het draaiboek voor 1 oktober 2022 wordt voorgelegd aan de MR van de school.

- Er bij de invulling van de verschillende maatregelen wordt afgestemd met relevante

samenwerkingspartners, waaronder kinderopvang, gemeente en GGD.

4 scenario’s

In het sectorplan worden 4 scenario’s beschreven met bijbehorende adviezen en maatregelen. Deze

zijn hieronder schematisch weergegeven. Klik op de afbeelding om hem te vergroten. De

Rijksoverheid informeert scholen via de gebruikelijke kanalen welk scenario van toepassing is,

waarna scholen binnen een werkweek het betreffende scenario in werking stellen. In dit format is

gekozen voor een beknopte beschrijving van de te nemen maatregelen per fase met daarbij ruimte

om schoolspecifieke afspraken toe te lichten. Een gedetailleerde uitwerking van de maatregelen en

toelichting op de uitzonderingen is terug te lezen in het sectorplan.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/06/15/sectorplan-covid-19-funderend-onderwijs


Scenario 1 - donkergroen

Maatregel Schoolspecifieke afspraken

De basismaatregelen worden in acht genomen. Handen desinfecteren of wassen bij

binnenkomst ook na buitenspelen

Iedere dag aan het eind alle tafels

schoonmaken

Indien nodig zijn er aanvullende maatregelen

voor mensen die vallen onder een risicogroep.

De ventilatie is op orde en/of er is een actueel

plan van aanpak hoe de ventilatie verbeterd

gaat worden.

Bij een besmetting worden de richtlijnen van

het RIVM gevolgd.

https://open.overheid.nl/repository/ronl-cb43c7ba743b732132561a46c98f44f23762d044/1/pdf/Definitieve%20versie%20visual%20PO%20VO%20dd%204%20juli%202022.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen#:~:text=Volwassenen%20(ouder%20dan%2018%20jaar)%20met%20onderliggende%20ziekten&text=Mensen%20met%20chronische%20luchtweg%2D%20of,zijn%20en%2Fof%20met%20complicaties.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie#:~:text=In%20isolatie&text=Dit%20betekent%20dat%20je%20je,hoe%20je%20dat%20kunt%20doen.


Scenario 2 - lichtgroen

Maatregel Schoolspecifieke afspraken

Extra aandacht voor medewerkers die behoren

tot de risicogroep en/of waarvan gezinsleden

tot de risicogroep behoren. Welke maatregelen

passend zijn is afhankelijk van de specifieke

situatie van de betreffende medewerker en

wordt in afstemming met de betrokkenen

bepaald.

Extra aandacht voor leerlingen die behoren tot

de risicogroep en/of waarvan gezinsleden tot de

risicogroep behoren.

Wanneer een behandelend (kinder-) arts

adviseert om een leerling niet naar school te

laten gaan, ook niet met eventueel

beschermende maatregelen, dan moet worden

aangesloten bij de bepalingen die gelden voor

leerlingen die vanwege een medische

aandoening niet naar school kunnen gaan. De

school verzorgt een alternatief

onderwijsaanbod. Hierover is overleg tussen

ouders/verzorgers, de leerling en school.

Scenario 3 - oranje

Maatregel Schoolspecifieke afspraken

Mondneusmasker

Onderwijspersoneel, leerlingen van groep 6, 7

en 8 en alle leerlingen in het V(S)O dragen een

mondneusmasker bij verplaatsing in school.

Looproutes en gespreide pauzes

Waar mogelijk en nodig  worden er looproutes

en gespreide pauzes ingesteld.

Afstand houden

Waar mogelijk wordt de veilige afstandsnorm

gehanteerd tussen volwassenen onderling en

tussen volwassenen en leerlingen. Waar dit om

(praktische) redenen niet mogelijk is, worden

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen#:~:text=Volwassenen%20(ouder%20dan%2018%20jaar)%20met%20onderliggende%20ziekten&text=Mensen%20met%20chronische%20luchtweg%2D%20of,zijn%20en%2Fof%20met%20complicaties.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen#:~:text=Volwassenen%20(ouder%20dan%2018%20jaar)%20met%20onderliggende%20ziekten&text=Mensen%20met%20chronische%20luchtweg%2D%20of,zijn%20en%2Fof%20met%20complicaties.


aanvullende beschermende maatregelen

genomen om de veiligheid van personeel en

leerlingen te borgen.

Geen externen en ouders/verzorgers in school

Ouders/verzorgers en externen komen niet in

de school, tenzij het noodzakelijk voor het

primaire onderwijsproces of in het belang van

de individuele leerling is.

Tolk gr 4/5 mag wel

Alleen onderwijs gerelateerde activiteiten die

een bijdrage leveren aan het primaire proces

van lesgeven, kunnen doorgaan in fysieke

vorm.

Andere fysieke activiteiten, zoals open dagen en

vieringen worden verplaatst of vinden in

aangepaste vorm plaats.

Onderwijspersoneel werkt zoveel mogelijk

thuis

https://drive.google.com/file/d/1nUeWsh80GV8YcD3Sif_-g7qXEM8PLoWj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nUeWsh80GV8YcD3Sif_-g7qXEM8PLoWj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nUeWsh80GV8YcD3Sif_-g7qXEM8PLoWj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nUeWsh80GV8YcD3Sif_-g7qXEM8PLoWj/view?usp=sharing


Scenario 4 - rood

Maatregel Schoolspecifieke afspraken

Het aantal personen dat gelijktijdig in school

aanwezig is wordt beperkt.

- Er wordt een rooster opgesteld waar

alle leerlingen minimaal 2 dagen per

week naar school gaan.

- Leerlingen die voldoen aan de

doelgroepomschrijving van de

uitzonderingen kunnen altijd naar

school komen.

- Er wordt gewerkt met onderwijs op

afstand of thuiswerkopdrachten.

Er is extra aandacht voor de sociale functie van

het onderwijs.

Contact met ouders op afgesproken momenten:

ouders kunnen ‘inbellen’ met vragen. In de

hogere groepen ook voor leerlingen. Er waren

ook activiteiten als ‘online bingo’ op

vrijdagmiddag en creatieve opdrachten die

online gedaan konden worden.


