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Inleiding 
 
Sinds april 2022 zijn heel veel maatregelen rondom COVID-19 afgeschaft. Op 4 juli 2022 heeft het 
ministerie een “strategie voor de lange termijn met corona opgesteld”. Dit is vertaald naar het 
sectorplan dat uitgaat van vier fasen.  

 
 
Deze vier fasen worden door het kabinet wekelijks vastgesteld op basis van informatie van het RIVM. 
In alle fasen is het belangrijk dat het maatwerk is en dat scholen nooit meer helemaal dicht gaan.  
 
We stellen een draaiboek vast, omdat het belangrijk is dat we alert blijven en bij een toenemend 
aantal besmettingen niet worden overvallen door maatregelen vanuit de overheid. Geheel voorkomen 
zullen we dit niet, maar we zijn in ieder geval voorbereid. Bron voor dit document is het laatste 
servicedocument funderend onderwijs (dd. 20 mei 2022) en het sectorplan corona.  

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/strategie-voor-de-lange-termijn-met-corona/onderwijs-en-kinderopvang-maatregelen-opleving-coronavirus
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Servicedocument-Funderend-Onderwijs-20-mei-2022.pdf
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Servicedocument-Funderend-Onderwijs-20-mei-2022.pdf


Protocol COVID-19 
 

 

3 

De basisregels  

De basisregels zijn gebleven. De basisregels zijn: 
 

 
 
Elke school bespreekt regelmatig met de MR, het team en in de klas met de kinderen deze regels, 
zodat ze ook actueel blijven.  

Testen 
Leerlingen en medewerkers met de bekende verkoudheidsklachten nemen thuis een zelftest af. Bij 
een positieve test blijf je thuis. Een test bij de GGD is niet meer nodig. De medewerker bespreekt met 
de directeur af hoe er vanuit huis kan worden gewerkt, afhankelijk van de klachten die er zijn. Een 
leerling die thuis blijft krijgt afstandsonderwijs aangeboden (zie ook bijlage 1). Bij een negatieve 
zelftest mag een kind gewoon naar school komen.  

Voldoende frisse lucht 
In elke klas staat een werkende CO2 meter. Deze meter geeft de actuele situatie weer, waardoor de 
leerkracht actief extra kan werken aan voldoende frisse lucht in de klas.  

Schoolsluiting 
Er zijn twee redenen waarom er kan worden besloten tot een (gedeeltelijke) schoolsluiting. Dit besluit 
kan alleen door het CvB (bestuurder) worden genomen.  

1. De GGD adviseert tot sluiting en overgaan op afstandsonderwijs, als er sprake is van veel 
besmettingen en de noodzaak tot beperking van het verspreidingsrisico.  

2. Het CvB ziet, in samenspraak met de directeur, om organisatorische redenen geen andere 
mogelijkheid, omdat teveel medewerkers ziek zijn en vervanging niet beschikbaar is.  

De school biedt afstandsonderwijs en eventueel noodopvang volgens afgesproken regels (afspraken 
worden gemaakt met de MR).  

Afstandsonderwijs 
Uitgangspunt is dat onderwijs fysiek op school moet plaatsvinden. Toch kan het nodig zijn om tijdelijk 
over te schakelen op afstandsonderwijs. Voorwaarden voor afstandsonderwijs: 

1. Het afstandsonderwijs wordt gepland en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het 
schoolbestuur van de school waar de leerling staat ingeschreven. 

2. Het afstandsonderwijs wordt uitgevoerd en verzorgd door of onder verantwoordelijkheid van 
de stamgroepleiding, die tijdens het afstandsonderwijs kan interveniëren in het leerproces 
van het kind, hem of haar kan helpen in dat leerproces en kan toezien op het niet-verzuimen 
van het afstandsonderwijs.  

3. De medezeggenschapsraad moet ermee hebben ingestemd dat een deel van de regulier 
verzorgde onderwijstijd met afstandsonderwijs wordt ingevuld. Het schoolbestuur als 
bevoegd gezag moet inzichtelijk kunnen maken en kunnen verantwoorden welke onderdelen 
van het onderwijsprogramma via afstandsonderwijs worden/zijn verzorgd. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus
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Voor deze noodsituatie is van te voren vastgesteld welke onderdelen van het onderwijsprogramma 
worden aangeboden tijdens de periode van afstandsonderwijs. De nadruk ligt op de 
basisvaardigheden (rekenen, taal, lezen) en het sociaal welbevinden. Dit programma is van te voren 
besproken met de medezeggenschapsraad en is een bijlage bij dit protocol.  

Overig 
In het servicedocument wordt in hoofdstuk 9 (blz. 11) behandeld hoe om te gaan met leerlingen met 
een kwetsbare gezondheid. Dit is maatwerk en vormt een handreiking om het gesprek met ouders aan 
te gaan.  
 
Op de website van je school staat een tabblad, waar dit protocol te vinden is, inclusief de bijlage voor 
het afstandsonderwijs, nadat de MR hierover instemming geeft gegeven.  
 
Op de website staat ook de actuele beslisboom van BOinK en AJN (26-4-2022). Ouders zijn dan 
geïnformeerd over de laatste stand van zaken.  
 

  

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Servicedocument-Funderend-Onderwijs-20-mei-2022.pdf
https://www.boink.info/stream/beslisboom-0-jaar-tm-groep-8-boink-ajn-rivm.pdf
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Bijlage 1: Organisatie van het afstandsonderwijs  
 

Bij Jenaplanschool Gorkum hebben we de volgende afspraken gemaakt over de organisatie van het 

afstandsonderwijs. Als er moet worden  overgegaan tot afstandsonderwijs zijn 3 situaties denkbaar: 

1. Het kind moet in quarantaine 

2. De stamgroepleiding moet in quarantaine én er is geen vervanging én de kinderen kunnen 

niet worden verdeeld over de andere groepen 

3. Er is een tijdelijke schoolsluiting 

Kind moet in quarantaine 

Indien een kind thuis in quarantaine moet, kan – op verzoek van ouders - overgegaan worden tot 

afstandsonderwijs. In deze situatie werkt het kind zelfstandig (zonder begeleiding van de 

stamgroepleiding) aan de opdrachten die de kinderen op school ook krijgen. De stamgroepleiding legt 

op de dag van de melding een pakket klaar die ouders na schooltijd kunnen ophalen. Indien nodig kan 

er - na ondertekening van een gebruikersovereenkomst - ook een chromebook in bruikleen 

meegegeven worden. Het moment waarop wordt door ouders afgestemd met stamgroepleiding. Zij 

moet voldoende tijd en ruimte krijgen om de materialen klaar te leggen. Stamgroepleiding heeft 

regelmatig (minimaal 1x per 2 dagen) telefonisch of via Parro contact met (ouder van) het kind om te 

vragen of het werken lukt/de opdrachten duidelijk zijn. 

Stamgroepleiding moet in quarantaine én er is geen vervanging én kinderen kunnen niet verdeeld 

worden. 

In het geval de stamgroepleiding in quarantaine moet én er is geen vervanging én de kinderen worden 

niet verdeeld over de andere groepen, kunnen de kinderen een pakket ophalen op school en krijgen 

zij instructies over de opdrachten via de oudercommunicatie app Parro. Indien nodig kan er - na 

ondertekening van een gebruikersovereenkomst - ook een Chromebook in bruikleen meegegeven 

worden. De inhoud van dit afstandsonderwijs komt zoveel mogelijk overeen met het onderwijs van de 

groepen in dezelfde bouw die wel fysiek les krijgen. Vanaf groep 5 worden instructies via Teams 

gegeven. 

Er is een tijdelijke schoolsluiting 

Alle kinderen kunnen de dag na de schoolsluiting een pakket met opdrachten ophalen. Indien nodig 
kan er - na ondertekening van een gebruikersovereenkomst - ook een Chromebook in bruikleen 
meegegeven worden. De tijden van ophalen worden gecommuniceerd via Parro. De inhoud van dit 
afstandsonderwijs wordt beschreven in bijlage 2. Op de eerste dag van de schoolsluiting wordt één 
tijdsblok afgesproken waarop kinderen/ouders schoolwerk en inlogcodes op kunnen halen. Dat 
tijdsblok is in de middag van die. In de ochtend heeft de stamgroepleiding de tijd om alles klaar te 
maken. 
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Bijlage 2: Inhoud aanbod afstandsonderwijs bij schoolsluiting 
 

Op Jenaplanschool Gorkum hebben we de volgende afspraken gemaakt rondom de inhoud van het 

afstandsonderwijs. 

• De onderbouw krijgt dagelijks opdrachtjes via Parro wat suggesties zijn en waarin ouders vrij 

zijn om te kiezen. 

• De groepen 3 t/m 8 werken met een weektaak met als doel 2 á 3 uur thuisonderwijs te 

bieden. 

• Deze weektaak en bijbehorende opdrachten worden via Parro of per mail verstuurd. 

• De weektaak bestaat uit een basisprogramma en een aanvullend programma. 

• Het basisprogramma biedt dagelijks een les rekenen, lezen en spelling aan en bevat één keer 

per week een les begrijpend lezen. 

• Het aanvullend programma is ter invulling van de stamgroepleiding en verschilt per bouw. 

• Bij het aflopen van het basisprogramma is het voor de meeste kinderen fijn om een 

dagplanning te maken waarop één les rekenen, één les spelling* en één les lezen staat. 

Dagelijkse inoefening is namelijk het meest effectief. In sommige groepen wordt een voorstel 

voor een dagplanning gedaan. Het hanteren van deze planning heeft als voordeel dat het 

gelijk loopt met de bereikbaarheid van de stamgroepleiding. 

• Stamgroepleiders zijn dagelijks van 10.00 uur tot 14.00 uur via Parro bereikbaar voor vragen.  

• Als er gedurende een week geen contact is geweest met een leerling, dan neemt de 

stamgroepleider telefonisch contact op om te vragen wat de reden van niet meedoen met het 

thuisonderwijs is. 

• Kinderen krijgen toetsen. Deze toetsen zijn hoofdzakelijk bedoeld voor de stamgroepleider om 

te volgen hoe de stof is opgepikt en/of voor het kind om duidelijk te maken dat het blok wordt 

afgesloten. De resultaten van deze toetsen tellen niet officieel mee voor verslagboekjes, 

verwijzingen of andere beoordelingen. 
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Bijlage 3: Draaiboek school 

 
 
 
 
In fase 1 gelden op Jenaplanschool Gorkum de volgende maatregelen: 
 

• In alle stamgroepen worden de basismaatregelen met elkaar besproken. In het ritme van de 
dag wordt handen wassen geplaatst. Er wordt gecontroleerd of er voldoende benodigde 
materialen op school aanwezig zijn. 

• In de communicatie naar ouders wordt aandacht gevraagd voor de basismaatregelen.  

• Stamgroepleiding draagt zorg voor het naleven van de basismaatregelen door de kinderen. 

• Directie is op de hoogte van de dan geldende adviezen. Zij informeren het team met 
regelmaat over de stand van zaken. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat de afspraken in dit 
document worden nageleefd. 

 
 
In fase 2 gelden op Jenaplanschool Gorkum de volgende maatregelen: 
 

• De intern begeleiders en leerkrachten weten welke personen in de school extra kwetsbaar zijn 
met hun gezondheid. Per persoon wordt vastgelegd welke maatregelen noodzakelijk zijn. Bij 
personeelsleden wordt dit vastgelegd in het personeelsdossier. Bij leerlingen in Parnassys. 

• Directie stemt af met Kinderkamer over de geldende maatregelen. 

• Tevens toevoegen de maatregelen uit fase 1. 
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In fase 3 gelden op Jenaplanschool Gorkum de volgende maatregelen: 
 

• Alle maatregelen van fase 1 en 2. 

• Er zijn geen weekopeningen en -sluitingen in de kuil. 

• Er wordt zoveel mogelijk in de stamgroep gewerkt. Bouwdoorbroken activiteiten vinden in 
principe niet plaats. 

• De bovenbouw en de PAV gebruiken de nooddeur bij de meisjestoiletten.  

• Kinderen uit groep 6, 7 en 8 dragen een mondkapje als ze door de school heen lopen. 

• Alle teamleden dragen een mondkapje als ze door de school heen lopen. 

• Er komen geen ouders binnen de school. Kinderen worden op het schoolplein overgedragen 
aan de stamgroepleiding. 

• Stamgroepleiding komt aan het einde van de schooldag samen met de kinderen naar buiten 
en is dan aanspreekbaar voor ouders. 

• Oudergesprekken vinden online plaats. 

• Afspraken met externen worden afgezegd, dan wel digitaal uitgevoerd.  

• Externen die met kinderen werken (logopedie en fysiotherapie) mogen wel in de school 
komen. 

• Ouders die met kinderen werken mogen niet in de school komen tenzij het invulling van 
speciale onderwijsbehoeften betreft (Newswise, Meesterwerk). 

• Er zijn alleen onderwijsactiviteiten. Alle overige vieringen worden afgezegd. 
 
 
In fase 4 gelden op Jenaplanschool Gorkum de volgende maatregelen: 
  
 

• Alle maatregelen van fase 1, 2 en 3. 

• Er wordt noodopvang geboden voor kinderen van ouders werkzaam met een cruciaal beroep. 
Bij de noodopvang worden de kinderen per bouw opgevangen. Onderwijsassistenten, 
boventallige teamleden en stagiaires worden hiervoor ingeroosterd. 

• Per stamgroep is de helft van de kinderen op school. Op maandag en donderdag groep 1, 3, 5 
en 7. Op dinsdag en vrijdag groep 2, 4, 6 en 8. Op woensdag krijgen alle kinderen 
thuisonderwijs. De stamgroepleiding is dan op school aanwezig om het onderwijs voor te 
bereiden. 

• Er is aandacht voor kwetsbare kinderen. In overleg met de stamgroepleiding en IB wordt een 
persoonlijk plan gemaakt. 

• De helft die thuis werkt, werkt zelfstandig aan de opdrachten van de weektaak. 
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Bijlage 4: Aanvullende informatie 
 
Informatie over de algemeen geldende maatregelen: 

• Kort overzicht van de huidige coronamaatregelen en adviezen van Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-
coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen 

• Het Generiek kader van het RIVM biedt een overzicht van de huidige maatregelen en adviezen 
voor hoe organisaties, bedrijven en instellingen zich kunnen houden aan de resterende 
coronamaatregelen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/generiek-kader 

• Stappenplan Rijksoverheid voor reizen van en naar het buitenland: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie 

 
Informatie over klachten, zelftesten en isolatie 

• De beslisboom is een vragenschema waarmee wij bepalen of een kind naar de basisschool 
mag zolang er coronamaatregelen gelden: https://www.boink.info/beslisboom 

• Actuele informatie rondom quarantaine: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/ 

• Informatie en richtlijnen voor de isolatieperiode na een positieve (zelf)test: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-
isolatie-na-positieve-test 

• Informatie en richtlijnen voor gezinnen met kinderen na een positieve (zelf)test: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen 

• Het blijft van belang om ouders te informeren over een besmetting in de groep of klas, zodat 
in bijzondere omstandigheden, zoals een kwetsbare huisgenoot met een verhoogd risico op 
ernstig beloop, maatwerk geleverd kan worden in samenspraak met de GGD en eventueel de 
behandelaar van de kwetsbare persoon.  

 
Risicogroepen en zwangere medewerkers  

• Voor zwangere vrouwen die werken in het basisonderwijs gelden geen beperkingen meer op 
de werkvloer tot aan het zwangerschapsverlof.  

• Voor medewerkers die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst, zie 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen) is het uitgangspunt dat zo lang er 
consequent en volgens de bestaande richtlijnen/procedures van de instelling of organisatie 
wordt gewerkt (naast de richtlijnen van het RIVM en eventueel de GGD) ook een kwetsbare 
werknemer in principe zijn eigen werk kan doen. Al dan niet in combinatie met het aanhouden 
van aanvullende maatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen en/of fysieke 
barrières. De inhoud van het werk, de individuele gezondheidsfactoren en de 
werkomstandigheden vormen altijd het vertrekpunt; de bedrijfsarts adviseert. Zie voor meer 
informatie https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/generiek-kader
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie
https://www.boink.info/beslisboom
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers

