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ALGEMEEN  
  

Inmiddels lijkt de coronapandemie alweer achter ons. Toch is een opleving van het virus of een 

variant van het virus niet ondenkbaar. Vanuit het ministerie OCW is een sectorplan opgesteld in 

samenwerking met de onderwijs. Dit sectorplan bevat 4 scenario’s in oplopende zwaarte, met 

bijpassende maatregelpakketten voor scholen. Hieronder is per scenario beschreven wat dat voor de 

KSG betekent en welke acties vereist zijn. Deze vier scenario’s en de daarbij behorende maatregelen 

zijn op basis van landelijke richtlijnen en toegepast op de KSG. 

 

Nodig is om steeds een scenario vooruit te denken. In het geval van scenario rood (het scenario 

waarbij een deel van de school niet fysiek naar school gaat) is er voldoende voorbereidingstijd 

noodzakelijk.  

 

 

Scenario 1: Donkergroen Scholen volledig open met 

basismaatregelen 
 

De school is volledig open. Alle lessen worden fysiek gegeven. Bijeenkomsten van collega’s 

(vergaderingen) en ouderavonden kunnen doorgang vinden zonder extra maatregelen. 

 

Maatregelen: 

 

De basismaatregelen zijn van toepassing. 

 

-Handen wassen, bij de ingang staan desinfectiepompjes waar je je handen kunt desinfecteren. 

-Hoesten en niezen in de elleboog. 

-Bij klachten doe je een zelftest, is deze positief dan blijf je 5 dagen thuis. 

-Zelftesten zijn gratis beschikbaar via receptie of bij locatie 32 

 

Docenten die thuis zitten vanwege corona en milde klachten hebben, verzorgen online lessen 

(zie verder bij online lessen). 

 

NPO-gelden worden ingezet voor extra ondersteuning voor het inhalen van achterstanden en voor 

de mentale gezondheid en het welbevinden van personeel en leerlingen. 

 

Nodig/acties: 

 

-Voldoende zelftesten beschikbaar (actie facilitair, houdbaarheidsdatum checken, indien nodig kan 

er worden bijbesteld). 

-Desinfectiepompjes bij de diverse ingangen (regelmatig vullen) 

-Ventilatie op orde: In elk lokaal een CO2-meter 

  

 



Scenario 2: Groen Scholen volledig open met extra aandacht voor 

personen met kwetsbare gezondheid 
 

De school is volledig open. Alle lessen worden fysiek gegeven. Bijeenkomsten van collega’s 

(vergaderingen) en ouderavonden kunnen doorgang vinden zonder extra maatregelen. 

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.  

Bij de overgang van een donkergroen scenario naar een groen scenario kan het primaire proces 

doorgang vinden. 

 

Maatregelen: 

 

De basismaatregelen zijn van toepassing: 

-Handen wassen, bij de ingang staan desinfectiepompjes waar je je handen kunt desinfecteren. 

-Hoesten en niezen in de elleboog. 

-Bij klachten doe je een zelftest, is deze positief dan blijf je 5 dagen thuis. 

-Zelftesten zijn gratis beschikbaar via receptie of bij locatie 32 

 

Docenten die thuis zitten vanwege corona en milde klachten hebben, verzorgen online lessen 

(zie verder bij online lessen). 

 

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Neem 

hiervoor contact op met je mentor. Dit is een beslissing van ouders/verzorgers in overleg met de 

school. Dat geldt ook voor leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren. Bij 

langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in 

werking. 

 

Er kan worden gewerkt met een buddy, zodat een klasgenoot via Teams verbinding legt met zijn 

klasgenoot die thuiszit. 

 

NPO-gelden worden ingezet voor extra ondersteuning voor het inhalen van achterstanden en voor 

de mentale gezondheid en het welbevinden van personeel en leerlingen. 

 

 

Nodig/acties: 

 

-Voldoende zelftesten beschikbaar (actie facilitair, houdbaarheidsdatum checken, indien nodig kan 

er worden bijbesteld.) 

-Desinfectiepompjes bij de diverse ingangen (regelmatig vullen) 

-Per klas/cluster is er een teamsite aangemaakt, zodat direct geschakeld kan worden naar onderwijs 

op afstand. 

 

Communicatie 

 



-Website aanpassen 

-Eventueel brief gericht aan kwetsbare leerlingen die in beeld zijn (via OT) 

 

 

Scenario 3:  Oranje  Scholen volledig open met pakket maatregelen 
 
De school is volledig open. Alle lessen worden fysiek gegeven. Waar mogelijk veilige afstandsnorm 

van 1,5 m.  Geen externen (ouders/verzorgers) in de school. Vergaderingen zoveel mogelijk online. 

Alleen onderwijsgerelateerde activiteiten. Mondkapjes verplicht voor leerlingen en personeel. 

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.  

Bij de overgang van een groen scenario naar een oranje scenario kan het primaire proces doorgang 

vinden, met aandacht voor het startmoment. 

 

Maatregelen: 

 

-Handen wassen, bij de ingang staan desinfectiepompjes waar je je handen kunt desinfecteren. 

-Hoesten en niezen in de elleboog. 

-bij klachten doe je een zelftest, is deze positief dan blijf je 5 dagen thuis. 

-zelftesten zijn gratis beschikbaar via receptie of bij locatie 32. 

-mondkapjes verplicht in de gangen voor leerlingen en personeel; 

-afstand tussen personeel onderling en personeel en leerlingen (1,5 m); 

-rechts houden in de gangen en op de trap; 

-geen bijeenkomsten met externen in de school (geen open dag, infoavonden, diploma-uitreiking 

etc.); 

-vergaderingen online via teams; 

-OOP werkt daar waar mogelijk is thuis; 

-alleen onderwijsgerelateerde activiteiten. 

 

Docenten die thuis zitten vanwege corona en milde klachten hebben, verzorgen online lessen. 

(zie verder bij online lessen) 

 

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Neem 

hiervoor contact op met je mentor. Dit is een beslissing van ouders/verzorgers in overleg met de 

school. Dat geldt ook voor leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren. Bij langdurig 

thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking. 

 

Er kan worden gewerkt met een buddy, zodat een klasgenoot via Teams verbinding legt met zijn 

klasgenoot die thuiszit. 

 

Externen (ouders/verzorgers) komen niet in de school, uitzonderingen daar gelaten. 

NPO-gelden worden ingezet voor extra ondersteuning voor het inhalen van achterstanden en voor 

de mentale gezondheid en het welbevinden van personeel en leerlingen. 

 

 



Acties: 

 

-Trapmarkering in de school. 

-Zorgen voor voldoende reserve mondkapjes. 

-Check jaaragenda op activiteiten (welke kunnen wel doorgaan, welke niet). 

-Aanpassing speciale bijeenkomsten (diplomauitreiking, open dag etc). 

-Aandacht voor sociaal welbevinden van personeel en leerlingen. 

 

  

Communicatie 

 

-Website bijwerken 

-Algemene brief naar leerlingen en personeel 

 

 

 

Scenario 4:  Rood  Scholen niet volledig open, helft van de leerlingen 

op school. 
 
De school is niet volledig open. Alle lessen worden fysiek gegeven. Waar mogelijk veilige 

afstandsnorm van 1,5 m.  Geen externen (ouders/verzorgers) in de school. Vergaderingen zoveel 

mogelijk online. Alleen onderwijs gerelateerde activiteiten. Mondkapjes verplicht voor leerlingen en 

personeel. 

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.  

 

Maatregelen: 

 

-Handen wassen, bij de ingang staan desinfectiepompjes waar je je handen kunt desinfecteren. 

-Hoesten en niezen in de elleboog 

-bij klachten doe je een zelftest, is deze positief dan blijf je 5 dagen thuis. 

-zelftesten zijn gratis beschikbaar via receptie of bij locatie 32 

-mondkapjes verplicht in de gangen voor leerlingen en personeel 

-afstand tussen personeel onderling en personeel en leerlingen (1,5 m) 

-rechts houden in de gangen en op de trap 

-geen bijeenkomsten met externen in de school (oa geen open dag, info avonden, diplomauitreiking 

etc.) 

-vergaderingen online via teams 

-OOP werkt daar waar mogelijk is thuis. 

-alleen onderwijsgerelateerde activiteiten. 

 

Leerlingen gaan niet allemaal naar school. Er wordt een rooster gemaakt:  

De helft van het aantal klassen (bijv. bepaalde jaarlaag) blijft een dag thuis en krijgen online les, 

overige leerlingen naar school en verdeelt zich over twee lokalen, waarbij de docent pendelt 

tussen twee lokalen.  



 

 

Docenten die thuis zitten vanwege corona en milde klachten hebben verzorgen online lessen. 

(zie verder bij online lessen) 

 

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Neem 

hiervoor contact op met je mentor/afdelingsleider. Dit is een beslissing van ouders/verzorgers in 

overleg met de school. Dat geldt ook voor leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep 

behoren. Bij langdurig thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend 

onderwijs in werking. 

 

Er kan worden gewerkt met een buddy, zodat een klasgenoot via Teams verbinding legt met zijn 

klasgenoot die thuiszit. 

 

Externen (ouders/verzorgers) komen niet in de school, hoge uitzonderingen daargelaten.   

NPO-gelden worden ingezet voor extra ondersteuning voor het inhalen van achterstanden en voor 

de mentale gezondheid en het welbevinden van personeel en leerlingen. 

 

  

Communicatie 

-Website bijwerken 

-Algemene brief naar leerlingen en personeel 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bijlage online lessen 
 

 

ONLINE-LESSEN  

Leerlingen zorgen ervoor dat hun webcam aanstaat tijdens de verbinding en zijn in beeld.  

Leerlingen volgen de aanwijzing van de docent op, of van de assisterende medewerker in het lokaal  

Indien mogelijk worden de onlinelessen in een “online-les” lokaal gegeven, waar een camera is 

gemonteerd, zodat de docent verbinding kan maken met de klas.  

Tijdens de online lessen zijn de schoolregels uitgangspunt.  



Ook indien een docent afwezig is vanwege het feit dat hij/zij niet fysiek in staat is les te geven, dan 

wordt de les online gegeven.  

Leerlingen zorgen ervoor dat ze elke dag hun laptop mee hebben, voor het geval dat er een les online 

wordt gegeven  

De aandacht van de docent zal in eerste instantie en vooral uitgaan naar de leerlingen die fysiek op 

school zijn. 

De school is niet verplicht om online onderwijs aan te bieden aan leerlingen die kortdurend ziek thuis 

zijn, of aan de leerling die door een covid-19 gerelateerde ziekte of quarantaine geen fysiek onderwijs 

kan volgen. 

 
[nog toevoegen handleiding aanmaken teams] 


