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1. Inleiding 
 
Op 15 juni 2022 heeft het ministerie van OCW het Sectorplan Covid-19 voor het funderend 
onderwijs gepubliceerd waarin 4 scenario’s, de bijbehorende maatregelen en een 
richtinggevende agenda voor een wendbaar onderwijs zijn beschreven.  Op basis van het 
Sectorplan Covid-19 is aan alle scholen in Nederland gevraagd om een eigen draaiboek te 
maken waarin wordt beschreven welke maatregelen getroffen moeten worden zodra zich 
een van de 4 scenario’s voordoet. Het draaiboek dient specifiek voor de eigen school 
toepasbaar te zijn.  
 
Het ministerie heeft in ieder geval de volgende 4 scenario’s met bijbehorende maatregelen 
beschreven: 
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De school wordt door de Rijksoverheid via de gebruikelijke kanalen geïnformeerd welk 
scenario van toepassing is. 
 
Buiten deze door het ministerie genoemde maatregelen mag de school ook aanvullende 
maatregelen in haar eigen draaiboek omschrijven. Echter,  
 

- de aanvullende maatregel moet passen binnen de besluiten die het kabinet heeft 
genomen; 

- het bestuur moet de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit ervan kunnen 
onderbouwen. Daarbij moet in elk geval de MR betrokken worden; 

- het bestuur moet rekening houden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van 
de aanvullende maatregel.  

 
Met inachtneming van al deze kaders heeft de Regenboog dit specifieke draaiboek 
opgesteld.  
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1. Draaiboek per scenario 

 
 

Fase 1: Donkergroen  
Preventie (scholen volledig open) 

Maatregelen  
 

Wat moet er gebeuren ? Door wie ? Wanneer 
afgerond ?  

Basismaatregelen t.a.v. hygiëne en 
gezondheid 
- Handen wassen met water en 

zeep, meerdere keren per dag voor 
tenminste 20 seconden  

- Hoesten en niezen in de elleboog 
- Blijf thuis bij klachten en doe een 

zelftest 
 

Communicatie per brief en/of via 
het Regenboognieuws richting 
medewerkers en ouders. 
 
Medewerkers en ouders per brief 
op de hoogte stellen dat tot eind 
2022 op aanvraag gratis zelftesten 
via school beschikbaar zijn. 
 
Zelftesten bestellen 
 
De basismaatregelen publiceren op 
de website van de school 
 

Directie school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT 

1 november 2022 
 
 
 
 
 
 
 
1 oktober 2022 

Zorgen voor goede ventilatie De ramen van de klaslokalen 
openen gedurende de pauzes en 
daar waar mogelijk gedurende de 
lessen.  
 
In elke klas staat een CO2-meter, 
de leerkracht controleert de staat 
van de luchtkwaliteit. 

Leerkrachten van 
alle groepen 

voortdurend 
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Fase 2: Groen  
Preventie (scholen volledig open met aandacht voor mensen met kwetsbare gezondheid) 

Maatregelen Wat moet er gebeuren ? Door wie ? Wanneer 
afgerond ?  

Extra aandacht voor personen met 
kwetsbare gezondheid (leerlingen) 

School voert een gesprek met 
ouders van kinderen met een 
kwetsbare gezondheid. School 
doet dit op verzoek van ouders. 
 
School communiceert per brief aan 
ouders dat zij zich tot de leerkracht 
kunnen wenden indien een 
gesprek wenselijk is wegens 
kwetsbare gezondheid v/h kind 
 
 

Leerkrachten van 
alle groepen 
 
 
 
Directie school 

Binnen 3 
werkdagen na 
verzoek van 
ouder 
 
Binnen 3 
werkdagen na 
ingang Fase 2 

Extra aandacht voor personen met 
kwetsbare gezondheid (medewerker) 

Directie school voert een gesprek 
met een medewerker met een 
kwetsbare gezondheid. Directie 
doet dit op verzoek van de 
medewerker.  
 
Directie communiceert per 
brief/mail aan medewerkers dat zij 
zich tot de directie kunnen wenden 
indien een gesprek wenselijk is 
wegens kwetsbare gezondheid 
(medewerkers kunnen bv. in 
overleg een spatscherm 
aangeboden krijgen) 
 

Directie school 
Indien nodig in 
overleg met ARBO-
arts 
 
 
Directie school 

Binnen 3 
werkdagen na 
verzoek van 
medewerker 
 
 
Binnen 3 
werkdagen na 
ingang Fase 2 
 

Houden van afstand en niet geven van 
handen 

Medewerkers middels een 
teammemo op de hoogte stellen 
dat onderling een afstand van 1,5 
m aangehouden moet worden en 
er geen handen geschud mogen 
worden.  

Directie school Binnen 3 
werkdagen na 
ingang Fase 2 
 

Vrijstelling fysiek onderwijs indien een 
arts adviseert om een leerling niet naar 
school te laten gaan.  

De school verzorgt een alternatief 
onderwijsaanbod. Hierover is 
overleg tussen ouders, de leerling 
en school. 
 
We vragen ouders hierbij een 
devices beschikbaar te stellen voor 
hybride onderwijs. Is dit niet 
mogelijk vragen zij een leentoestel 
van school.  
 

Directie school en 
specifieke 
leerkracht 
 
 
Ouders 

Binnen 3 
werkdagen nadat 
gesprek met 
ouders heeft 
plaatsgevonden 
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Fase 3: Oranje 
Scholen volledig open. Bij deze fase gelden de maatregelen uit fase 1 en 2, aangevuld met onderstaande maatregelen. 

 

Maatregelen Wat moet er gebeuren ? Door wie ? Wanneer 
afgerond ?  

Mondkapje  
Personeel en leerlingen van groep 6, 
7 en 8 dragen bij verplaatsing in de 
school een mondkapje. In het lokaal 
hoeft het niet.  

 
 
 

 

Bericht aan personeel dat er 
mondkapjes gedragen gaan 
worden. 
 
Bericht aan ouders via schoolapp 
dat leerlingen van groep 6/7/8 een  
mondkapje dragen bij verplaatsing 
in school. Dit is een dringend 
advies, geen verplichting.  
 

Directie school Binnen 1 werkdag 
na ingang Fase 3 
 
 

Verschillende ingangen 
De leerlingen komen verspreid via 
meerdere ingangen binnen.  

 

 

Bericht aan ouders via schoolapp 
dat leerlingen via verschillende 
ingangen naar binnen gaan.  
Daarnaast wordt hen gevraagd om 
het liefst met 1 ouder de kinderen 
weg te brengen.  
 
Groep 1-2-3 buiten opstellen in 
een rij en met leerkracht naar 
binnen via de onderbouwingang 
 
groep 4 via nooddeur van de klas 
 
groep 5 via nooddeur van de klas 
 
groep 6 via hoofdingang 
 
groep 7 via nooddeur van de klas 
 
groepen 8 via de hoofdingang 
 
 

Directie school 
 
 
Ouders 
 
 
Leerkrachten 

Binnen 1 werkdag 
na ingang Fase 3 
 

Afstand houden  

Waar mogelijk wordt afstand gehouden 
tussen volwassenen onderling en 
volwassenen en kinderen. Als dit niet 
mogelijk is, worden aanvullende  
beschermende maatregelen 
genomen.  

Aanvullende beschermende  
maatregelen:  
- 1,5 m afstand creëren van 
werkplek leerkracht tot 
werkplekken leerlingen (tafels, 
instructietafel). 
- Spatscherm tussen leerkracht 
en leerling bij verlengde 
instructie.  
- Leerkrachten houden pauze in 
de gemeenschappelijk hal ipv 
teamkamer.  
 

Directie en 
leerkrachten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnen 1 werkdag 
na ingang Fase 3 
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Dit wordt gecommuniceerd in 
een teammemo. 
 

Directie school 

Ouders/externen  
Ouders en externen mogen niet meer 
in de school komen, tenzij dit 
noodzakelijk is in het belang van de 
individuele leerling. 

Bericht aan ouders en externen 
dat zij niet meer in de school 
mogen komen. 

Directie school en 
IB 

Binnen 1 
werkdagen na 
ingang Fase 3 

 
Aanwezigheid en lesaanbod 

 

Er zijn alleen  
onderwijsgerelateerde  
activiteiten binnen de school. Deze 
vinden plaats in de eigen klas.  
 
Groepsdoorbrekende activiteiten zijn 
niet mogelijk.  
 
Teambijeenkomsten vinden online 
plaats. 
 

Rooster gymtijden wordt 
aangepast, zodat er maar één 
groep tegelijk in de kleedkamer 
is.  

De gymleerkracht past de 
lessen aan, zodat er geen fysiek 
contact is tussen leerkracht en 
leerlingen.  

De TSO blijft buiten. Zij passen 
het aanbod aan zodat er geen 
fysiek contact is tussen TSO-
medewerker en leerlingen.  

De OOP’ers en RT-ers blijven 
hun werkzaamheden buiten de 
groep(en) uitvoeren, dit op 1,5 
m afstand en/of spatscherm 
ertussen.  

 

 

Directie in 
samenspraak met 
sportcoördinator 
en gymleerkracht. 
 
 
 
 
 
 
 
Directie in 
samenspraak met 
TSO medewerker.  
 
 
 
Directie in 
samenspraak met 
OOP’ers en RT-ers 

Binnen 2 
werkdagen na 
ingang Fase 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 4: Rood 
Bij deze fase zijn de scholen niet volledig open. Leerlingen gaan twee dagen per week naar school (ma/do of di/vr).  
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Op woensdag is de leerkracht beschikbaar voor vragen of hulpgroepen. Bij deze fase gelden de maatregelen van fase 
1, 2 en 3, aangevuld met onderstaande maatregelen. 

 

Maatregelen Wat moet er gebeuren ? Door wie ? Wanneer 
afgerond ?  

Aanwezigheid  
De helft van de leerlingen is 
aanwezig (ma/do of di/vr). Op 
woensdag komen leerlingen die 
extra hulp nodig hebben. Hierbij 
mag niet meer dan 50% van de 
leerlingen aanwezig zijn.  
 
Leerlingen met ouders met 
essentiële beroepen (zie lijst 
overheid) mogen iedere dag komen.  
 
Ook kwetsbare leerlingen mogen 
iedere dag naar school komen.  
 

 
Verdeling maken 
 
 
 
 
 
 
Communicatie naar ouders en 
excel lijst maken welke leerlingen 
wanneer noodopvang krijgen.  
 
Overzicht kwetsbare leerlingen 
actualiseren.  
 
 

SMT, directie 
eindverantwoordelij
k 
 
 
 
 
 
 
Directie 
 
 
 
IB 

Verdeling wordt 
gemaakt tijdens 
fase 3.  
 
 
 
 
 
Direct bij intrede 
fase 4  
 
 
Tijdens fase 3 

Lesaanbod  
Alle leerlingen krijgen twee dagen per 
week les op school (ma/do of di/vr), zie 
boven. 
 
 

De leerkrachten sturen op vrijdag 
de weektaak naar de ouders. 
(groep 5 t/m 8  dit op hun 
schoolmail).  
 
Op de weektaak staan taken voor 
de twee lesdagen en drie 
thuisdagen.  
 
Tijdens de thuiswerkdagen is er 
een device beschikbaar. Indien 
nodig kan deze van school 
worden geleend. Ouders vragen 
dit aan via de groepsleerkracht of 
ICT-er.  
 
Leerkrachten geven op lesdag  
instructies voor basisvakken, 
aangevuld met overige vakken. 
Op thuisdag maken de leerlingen 
de verwerking.  
 
Op thuisdagen maken leerlingen 
taken, waarmee zij ongeveer drie 
uur bezig zijn. Dit zijn de 
basisvakken, aangevuld met 
andere taken die zij zelfstandiger 
kunnen doen. 
 

Bouwcoördinatoren 
en leerkrachten 
 
 
 
 
 
 
 
Ouders, ICT-er 

Binnen 1 werkdag 
na ingang Fase 4 
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Er worden ook optionele 
opdrachten gegeven.  
 
Op woensdag is de leerkracht  
beschikbaar voor hulp. Dit kan 
online of fysiek, afhankelijk van 
de bouw.   
 
Leerkracht maakt overzicht van  
groepjes leerlingen die extra 
instructies nodig hebben of van 
het plusaanbod.  

 
 
 
 
 
 
 
Algemene toelichting 
 
Eventueel aanvullende maatregelen ten opzichte van hetgeen bovenstaand is omschreven 
dienen te allen tijde voorafgaand aan invoering voorgelegd te worden aan de MR waarbij de 
MR gehouden is binnen 1 werkweek inhoudelijk te reageren. Vorenstaande geldt niet voor 
leerling- of medewerker specifieke maatregelen welke de school in onderling overleg met 
leerling, ouders en/of medewerker overeenkomt.  
 
Bij een nu nog onvoorzien noodscenario door andere dan nu geldende virale 
omstandigheden is het mogelijk dat landelijke maatregelen nodig zijn die zwaarder zijn dan 
in het slechtste scenario van dit draaiboek. Als dit het geval is, dan is het voorliggende 
draaiboek niet langer leidend, en verschuift de (totale) regie naar het kabinet.   
 
 
 


