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Sectorplan Covid-19 Atlant algemeen deel 

Uitgangspunten: 

Kern is voorspelbaarheid. 

Volledige sluiting van scholen is niet meer van toepassing, zelfs het rode scenario (verregaand 

contactbeperkend) wordt alleen ingezet als het echt niet anders meer kan. 

De sectorplannen zijn leidend bij besluitvorming over de maatregelen, in een extreme situatie kunnen 

de maatregelen vanuit de overheid het sectorplan echter toch overrulen. 

Voor 1 oktober 2022 voorgelegd aan MR. 

 

 

4 fases met maatregelen: van licht naar zwaar 

Met de plannen kunnen scholen en kinderopvang zelf een draaiboek maken voor hun eigen locaties. 

Er zijn 4 fases met bijbehorende maatregelen die in een draaiboek komen (van licht naar zwaar): 

1. Fase 1 (preventie, donkergroen) heeft basismaatregelen.  

Bijvoorbeeld:  

- handen wassen, hoesten en niezen in ellenboog, thuis blijven en testen bij klachten; 

- basismaatregelen t.a.v. hygiëne en gezondheid, zoals die samenlevings-breed gelden  

- zorgen voor goede ventilatie  

 

2. Fase 2 (preventie, groen) heeft voorzorgsmaatregelen.  

Bijvoorbeeld:  

- extra aandacht voor personen met kwetsbare gezondheid  

 

3. Fase 3 (oranje, interventie) heeft maatregelen om contacten te beperken.  

Bijvoorbeeld: Interventie  

- gebruik van mondkapjes bij verplaatsing  

- gebruik van looproutes  

- gespreide pauzes  

- waar mogelijk de veilige afstandsnorm hanteren  

- geen externen/ouders/verzorgers in de school  

- thuiswerken door onderwijspersoneel (in lijn met landelijke richtlijn)  

- alleen onderwijsgerelateerde activiteiten 

- afstand houden  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
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4. Fase 4 (rood, interventie) heeft maatregelen die nog verder gaan om contacten te beperken. 

Bijvoorbeeld: 

- minder kinderen, studenten of docenten in ruimtes en locaties. 

- helft van de leerlingen is op school  

- intensivering aandacht voor sociale functie van het onderwijs. In dit plan wordt zo nauw 

mogelijk aangesloten bij andere sectoren waar het gaat om preventieve maatregelen, omwille 

van duidelijkheid en draagvlak.  

 

Ook geldt dat bij een nu nog onvoorzien noodscenario door andere dan nu geldende virale 

omstandigheden mogelijk landelijke maatregelen nodig zijn die zwaarder zijn dan in het 

slechtste scenario van dit plan. Als dit het geval is, dan is het voorliggende sectorplan niet 

langer leidend, en verschuift de (totale) regie naar het kabinet. 

 

Basismaatregelen: 

 

 

Wanneer geldt welk scenario en wie beslist daarover?  

In deze leidraad voor het funderend onderwijs wordt een landelijk kader gegeven over wat de 

maatregelen per scenario inhouden. Een belangrijk onderdeel van het werken met scenario’s is 

duidelijkheid over de besluitvorming. Het kabinet besluit op basis van de wekelijkse duiding van het 

RIVM van de epidemiologische situatie wanneer wordt op- of afgeschaald naar een ander scenario. 

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.  

 

Hoeveel ruimte hebben scholen in het kiezen van maatregelen?  

Sommige maatregelen zullen, net als in de afgelopen jaren, wettelijk verplicht zijn (zoals het dragen van 

mondkapjes vanaf een bepaalde leeftijd op bepaalde plaatsen). De meeste maatregelen kennen 

juridisch gezien de status van een dringend advies en zijn daarmee niet juridisch afdwingbaar of 

handhaafbaar. Vanwege het grote belang voor de volksgezondheid verwachten we van scholen dat 

zij zich zoveel mogelijk inspannen om alle maatregelen tot uitvoering te brengen. Omdat iedere school 

en locatie weer anders is, is er in de uitvoering van de maatregelen vervolgens ruimte voor een eigen 

invulling. In scenario oranje wordt bijvoorbeeld van scholen verwacht dat ze looproutes hanteren, hoe 

ze dat vervolgens implementeren is aan de school. 

 

Aanvullende maatregelen  

Bovenop de in deze leidraad beschreven maatregelen hebben scholen/schoolbesturen -net als in de 

afgelopen jaren- ruimte om aanvullende maatregelen te treffen, afhankelijk van de eigen situatie en 

context. Bijvoorbeeld omdat er veel personen met een kwetsbare gezondheid in de school zijn. Voor 

het invoeren van eigen maatregelen geldt een aantal voorwaarden:  

1. De aanvullende maatregel moet passen binnen de besluiten die het kabinet heeft genomen.  
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2. Het bestuur moet de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit ervan kunnen onderbouwen. 

Daarbij moet in elk geval de medezeggenschap betrokken worden. Het bestuur moet ook rekening 

houden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de aanvullende maatregel.  

Bij het handhaven van de aanvullende maatregelen zal de school zorgvuldig de proportionaliteit in 

acht moet nemen: het belang van (goed) onderwijs voor de leerling – en de leerplichtwet als 

spiegelbeeld daarvan - weegt immers ook zwaar. Het is daarom belangrijk dat de school hier een goed 

gesprek over voert met leerlingen, ouders /verzorgers en personeel. In het geval van basisscholen is het 

van belang om hierover -waar van toepassing- ook nadere afspraken te maken met de BSO. 

Vervolgens legt het bestuur in duidelijke taal aan de ouders/verzorgers uit waarom de school tot deze 

aanvullende maatregel besluit.  

 

Draaiboek per scenario  

Het is belangrijk om bij een virusopleving en opschaling naar een ‘zwaarder’ scenario goed voorbereid 

te zijn en snel te kunnen handelen. We vragen scholen/schoolbesturen daarom om een vertaalslag van 

deze leidraad te maken tot een draaiboek per scenario voor hun eigen context en locatie(s). Daarbij 

wordt -waar nodig en relevant- voor overleg en planning samen opgetrokken met de kinderopvang of 

vervolgonderwijs.  

Het draaiboek wordt vooraf uitgewerkt en afgestemd met de medezeggenschap en andere interne en 

externe stakeholders. Ook maken scholen zelf (aanvullende) afspraken met andere partijen in de regio 

zoals de plaatselijke GGD, gemeente(n), waar landelijke afspraken niet voldoende houvast bieden. 

Uiterlijk 1 oktober 2022 hebben scholen hun draaiboek voorgelegd aan de medezeggenschap. Bij 

uitvoering van de plannen wordt zorggedragen voor een goede monitoring van het effect in de 

praktijk op bovengenoemde zaken. 

 

Voor De Zefier is het schoolspecifieke sectorplan Covid-19 vastgesteld op het MR-overleg van 26 

september 2022. 
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Schoolspecifiek deel: 

Naam school: De Zefier 

1. Fase 1 (preventie, donkergroen) heeft basismaatregelen.  

 

Welke maatregel? 

 

Doel Communicatiewijze 

Basismaatregelen tav 

hygiëne  
(handen wassen, hoesten en 

niezen in ellenboog, thuis blijven 

en testen bij klachten) 

Inslijpen reguliere hygiëne 

en voorkomen reguliere 

besmetting 

nieuwsbrief 

Ventilatie – systemen zijn op 

orde 

Frisse lucht nieuwsbrief 

Meegeven coronatests aan 

groep 6-7-8; eenmaal per 

week twee stuks per kind 

Tijdig opsporen besmetting nieuwsbrief 

Beschikbaarheid coronatests 

voor ouders bij de toegang 

van de school voor jongere 

kinderen 

Tijdig opsporen besmetting nieuwsbrief 

Sectorplan covid-19 op 

website plaatsen 

Duidelijkheid over 

maatregelen 

Via nieuwsbrief verwijzen 

naar website 

Beschikbaarheid van 

coronatests voor teamleden 

Tijdig opsporen besmetting nieuwsbrief 

 

 

2. Fase 2 (preventie, groen) heeft voorzorgsmaatregelen.  

 

Welke maatregel? 

 

Doel Communicatiewijze 

Kwetsbare teamleden krijgen 

mogelijkheid afstand te 

houden in hun groep tov de 

kinderen/dragen 

mondmasker/werken op 

afstand waar mogelijk 

Voorkomen besmetting Gesprek teamlid-schoolleiding 

Kwetsbare leerlingen krijgen 

waar nodig aangepaste 

maatregelen. Te denken valt 

aan een aparte werkplek, 

(deels)thuisonderwijs, 

gebruiken extra 

beschermmaatregelen zoals 

mondmasker 

Voorkomen besmetting Gesprek ouders/kind en 

schoolleiding/leerkracht 

Kwetsbare ouders krijgen 

mogelijkheid gesprekken te 

voeren via 

videobellen/telefoon 

Voorkomen besmetting Afspraak tussen ouders en 

leerkracht over 

communicatiewijze 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
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3. Fase 3 (oranje, interventie) heeft maatregelen om contacten te beperken.  

 

Welke maatregel? 

 

Doel Communicatiewijze 

Cohorten tijdens de pauzes 

spreiden (groepen spelen niet 

door elkaar) 

Groepen niet mengen en 

voorkomen 

kruisbesmettingen 

Aparte brief 

Gymles inkorten zodat 

groepen niet gelijktijdig in de 

kleedkamer zijn 

Groepen niet mengen en 

voorkomen 

kruisbesmettingen 

Aparte brief 

Groepsdoorbrekend werken 

tijdelijk stopzetten 

Groepen niet mengen en 

voorkomen 

kruisbesmettingen 

Aparte brief 

Mondmaskers in de 

verkeersruimtes voor groep 6-

7-8 en teamleden 

Voorkomen besmetting Aparte brief 

Geen ouders en externen in 

de school (tenzij onderdeel 

van het onderwijsprogramma) 

Voorkomen besmetting Aparte brief 

Afstand houden tussen 

teamleden en andere 

volwassenen (dus ook in 

teamkamer/keuken etcetera) 

Voorkomen besmetting Aparte brief 

Thuiswerken na schooltijd 

stimuleren 

Voorkomen besmetting teammemo 

Overleg digitaal Voorkomen besmetting teammemo 

Voorbereiden digitale 

leeromgeving/chromebooks in 

geval van lesuitval door 

ziekte/quarantaine 

Voorkomen missen 

onderwijstijd 

teammemo 

 

 

4. Fase 4 (rood, interventie) heeft maatregelen die nog verder gaan om contacten te beperken.  

 

Welke maatregel? 

 

Doel Communicatiewijze 

Halve groepen op school  

Deel ochtend/deel middag 

Voorkomen besmetting Aparte brief 

Noodopvang voor 

kwetsbare kinderen 

opstarten 

Voorkomen psychische of 

cognitieve schade 

Aparte brief 

 

 


