
 

Kwaliteitskaart Corona Jansenius (oktober 2022) 

___________________________________________________________________________________________ 

In het najaar van 2022 kunnen we weer te maken krijgen met een opleving van het coronavirus. Het kabinet wil 

bij een nieuwe coronagolf schoolsluitingen voorkomen. Daarnaast is het van belang meer voorspelbaarheid, 

maatwerk en rust in de besluitvorming aan te brengen. Er zullen daarom geen landelijke protocollen meer 

komen. 

Het ministerie van OCW heeft hiervoor het sectorplan corona ontwikkeld, waarin vier scenario’s worden 

beschreven: donkergroen, groen, oranje en rood. Bij ieder scenario hoort een set van maatregelen, die oplopen 

afhankelijk van de ernst van de coronagolf. Het is aan de scholen om hiervoor een draaiboek te maken, wat op 

maat geschreven is op de specifieke schoolsituaties.  

 

Hieronder staan de vier scenario’s van onze school verwoord. Bij iedere ophoging in scenario blijven de 

voorgaande basisregels en maatregelen bestaan en worden aangevuld met nieuwe maatregelen. 

School open zonder 
maatregelen 
Geen besmettingen 

Goede ventilatie; 
Basisadviezen m.b.t. hygiëne zoals gelden in de samenleving. 
 
 

School open mét 
lichte maatregelen 
1 - 4 besmettingen 

Zelf testen bij klachten voor leerlingen en teamleden; 
Aandacht voor kwetsbare personeelsleden; 
Veilige afstandsnorm voor personeel onderling; 
Aandacht voor kwetsbare leerlingen/ouders. 
 

School open mét 
maatregelen 
5 + besmettingen in 
verschillende 
groepen  

Tweemaal per week preventief zelftesten leerlingen/teamleden; 
Gebruik mondkapjes bij verplaatsing voor personeel en vanaf groep 6 een advies; 
Ouders/externen niet in de school, alleen strikt noodzakelijk in belang leerling; 
Breng- en haalplekken voor ouders mét looproute; 
We werken enkel in ons eigen cohort, in het eigen lokaal. 
Alle groepen naar binnen via de eigen ingang; 
Gescheiden buitenspelen; 
Activiteiten naar buiten verplaatsen óf annuleren; 
Alleen voorverpakte traktaties; 
Alleen onderwijs gerelateerde activiteiten, niet groep doorbroken; 
Vergaderingen en gesprekken met ouders/externen zo veel mogelijk online; 
 

School niet volledig 
open - Worst Case 
3 + besmettingen in 
één groep 

Alle schoolbrede activiteiten gaan niet door; 
Overleg met de GGD over besmettingen en ‘normen’ per groep; 
Hybride onderwijs kan worden toegepast waar wenselijk/noodzakelijk; 
Bij uitval leerkrachten kunnen groepen naar huis worden gestuurd volgens protocol; 
Wegens besmettingsgevaar optie groepen samenvoegen niet mogelijk; 
Noodopvang. 
 

 

➔ Testen zijn ten allen tijde gratis voor alle leerlingen(en teamleden) verkrijgbaar op school.  

➔ Ouders checken dagelijks in de ochtend Parro of er een bericht is m.b.t. afwezigheid/ziekte. 

➔ Protocol geen inval wordt gevolgd bij afwezigheid van een leerkracht.  

➔ In Teams staan de groepen klaar om over te kunnen stappen naar online onderwijs.  

➔ Leerlingen en leerkrachten die besmet zijn, mogen niet naar school. 

➔ Wanneer de test positief is, meldt de leerkracht zich tussen 6.00 uur en 6.45 uur ziek. 

➔ Leerkracht neemt minimaal één keer in de week telefonisch of via teams contact op met (ouders van) 

leerling die niet op school kan komen. 

➔ Devices kunnen geleend worden op school. 

 



 

Besmette leerling met flinke klachten 

Ziek is ziek. De leerling heeft zijn/haar energie nodig om beter te worden en hoeft geen schoolwerk te doen. 

Besmette leerkracht - Invaller beschikbaar 
De directeur zet voor 7.30 uur een bericht op Parro voor de betreffende groep dat de leerkracht afwezig is en 
dat er een invaller voor de klas staat. De leerkracht zorgt dat de groepsmap goed op orde is; wachtwoorden en 
regels van de klas zijn goed te vinden. De weekplanning staat klaar.  
 
Besmette leerkracht met geen tot milde klachten - Geen invaller beschikbaar 
Directeur zet voor 7.30 uur een bericht op Parro voor de betreffende groep. Op de eerste dag worden de 
leerlingen verdeeld over de school (mits dit kan, gezien de besmettingen). Aan het einde van deze dag nemen 
de leerlingen hun boeken en schriften mee naar huis. 
 
De daarop volgende dag:  
De leerkracht zet om 8.30 uur een bericht op Parro waarin staat welke taken de leerlingen die dag thuis kan 
maken en hoe laat de leerlingen verwacht worden op Teams. Met beide groepen plant de leerkracht een half 
uur Teams in voor instructie. De leerkracht is per mail bereikbaar voor ouders en leerlingen.  
 
Daarna kiezen we er voor, zoals vastgesteld in het protocol geen invaller, dat er een andere groep een dag thuis 
werkt en een leerkracht wisselt van groep. Echter, in fase geel en rood zal dit anders zijn.  
 
Besmette leerkracht met flinke klachten - Geen invaller beschikbaar 
Directeur zet voor 7.30 uur een bericht op Parro voor de betreffende groep. Op de eerste dag worden de 
leerlingen verdeeld over de school (mits dit kan, gezien de besmettingen). Aan het einde van deze dag nemen 
de leerlingen hun boeken en schriften mee naar huis. 
 
De daarop volgende dag:  
Er worden geen lessen gepland en de leerkracht is NIET bereikbaar. Er is sprake van overmacht. 
 
Daarna kiezen we er voor, zoals vastgesteld in het protocol geen invaller, dat er een andere groep een dag thuis 
werkt en een leerkracht wisselt van groep. Echter, in fase geel en rood zal dit anders zijn. 
 
Noodopvang  

Wanneer de gehele klas thuis moet blijven omdat er geen invaller beschikbaar is, kunnen leerlingen waarvan 

de ouders geen opvang hebben terecht in overige groepen in geval van nood. Wanneer een ouder daar gebruik 

van wil maken, kan er telefonisch contact gezocht worden met 06-13747891 (Ilona Smalbil).  

Bij (gedeeltelijke) scholensluiting zullen wij noodopvang verzorgen voor kinderen met ouders die werkzaam zijn 
in de vitale beroepen én voor zogeheten ‘kwetsbare’ leerlingen. Dit gaat altijd in overleg met de directeur.  
 

 


