
 

Scenario 1: Verkoudheid (scholen volledig open-basismaatregelen-preventie) 

Algemeen Activiteit Door wie deadline 
Basismaatregelen 

• Handen wassen met water en zeep, meerdere 
keren per dag voor ten minste 20 seconden; 

• Hoesten/niezen in de elleboog; 
• Blijf thuis bij klachten die passen bij COVID-19 en 

doe een (zelf)test (kinderen/leerlingen die geen 
zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van 
anderen, doen een PCR test); 

• Zorg voor voldoende frisse lucht; 
 

Haal tijdig een vaccin, booster- of herhaalprik. 

Via Parro en de (interne) nieuwsbrief wordt gecommuniceerd wat de 
stand van zaken is en de afspraken zijn in de betreffende periode. 
Nieuwe collega’s worden op de hoogte gebracht via het bestaande 
systeem (maatjes/duocollega/….) 
 
Afspraken (met kinderopvang) worden besproken (in stafoverleg) tussen 
directie, bouwcoördinatoren, IB-ers en locatieleider Plus.  
Kinderopvang communiceert via ‘Ouder-Kindportaal’ 
 
Het halen van een vaccin,booster- of herhaalprik is een persoonlijke 
keuze van elke medewerker/ouder/leerling. 

Directie 
Locatieleider 

Wekelijks indien 
nodig 

Aanwezigheid en lesaanbod    
Aanvullende maatregelen 
Bijvoorbeeld voor leerlingen die onder de risicogroep vallen, 
afhankelijk van de school-eigen situatie en context.  
De maatregelen passen binnen de besluiten die het kabinet 
genomen heeft. De noodzaak, proportionaliteit en 
subsidiariteit ervan wordt onderbouwd. De MR is hierbij 
betrokken.  

 
 

 
Leerkracht heeft contact met ouders van leerlingen die in risicogroep 
vallen. Er wordt gestreefd naar maatwerk.  
 
Indien nodig: Leerkracht heeft contact met BSO-medewerkers voor de 
individuele afspraken. 

Team 
 

Indien van 
toepassing 
(binnen 2 
werkdagen) 

In en rondom het schoolgebouw    
Ventilatie 
Het schoolbestuur heeft vastgelegd wat de staat van de 
ventilatie op school is en/of  het schoolbestuur maakt een 
plan van aanpak hoe de ventilatie verbeterd gaat worden als 
er ingrepen nodig zijn.  

 

 
Ventilatie wordt jaarlijks gecheckt en zijn in de afgelopen periode 
allemaal aangepast aan de nieuwe normen. (2019-2022) 
(beleidsstukken 2020: Ventilatiebeleid) 

Gemeente 
Meppel &  be-
heerder v.h. pand 
Directie 

Jaarlijks en 
direct n.a.v. 
signalen 

Gezondheid    
Besmetting  
Bij een besmetting zie: Quarantaine en isolatie | RIVM 
Testen worden kosteloos door de overheid verstrekt. 

Scholen bestellen per locatie de zelftesten.(via aanvraagmodule CoTeRo) 
(https://login-bzk.rijksapplicaties.nl/)  
 
Testen worden besteld en verdeeld over de medewerker en leerlingen 
van de school en de kinderopvang. 

Directie 
Locatieleider 
 
conciërges 

Indien van 
toepassing 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen#:~:text=Volwassenen%20(ouder%20dan%2018%20jaar)%20met%20onderliggende%20ziekten&text=Mensen%20met%20chronische%20luchtweg%2D%20of,zijn%20en%2Fof%20met%20complicaties.
https://www.ruimte-ok.nl/ventilatie
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie#:~:text=In%20isolatie&text=Dit%20betekent%20dat%20je%20je,hoe%20je%20dat%20kunt%20doen.
https://login-bzk.rijksapplicaties.nl/


Scenario 2: Griep + (Scholen volledig open/aandacht voor mensen met kwetsbare gezondheid/preventie) 

Algemeen Activiteit Door wie deadline 

    

Aanwezigheid en lesaanbod    
Personeel 
Maatregelen t.b.v. medewerkers die behoren tot de 
risicogroep en/of waarvan gezinsleden tot de risicogroep 
behoren. 
Indien een medewerker zich extra zorgen maakt, wordt 
aangeraden om in gesprek te gaan met de schoolleider. 
Soms is maatwerk nodig, waarbij gekeken wordt naar wat 
wel mogelijk is. 

 
Leerlingen 
Maatregelen t.b.v. leerlingen die behoren tot de risicogroep 
en/of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren. 
 
Vrijstelling fysiek onderwijs  
Wanneer een behandeld (kinder-) arts adviseert om een 
leerling niet naar school te laten gaan, ook niet met 
eventueel beschermende maatregelen, dan moet worden 
aangesloten bij de bepalingen die gelden voor leerlingen 
die vanwege een medische aandoening niet naar school 
kunnen gaan.  
De school verzorgt een alternatief onderwijsaanbod. 
Hierover is overleg tussen ouders/verzorgers, de leerling en 
school. 

Gesprek met werknemer om te kijken welke maatregelen zinvol en 
passend zijn.  
 
Adviezen aan mensen die kwetsbaar zijn | RIVM 
 
Aandachtspunten rondom inzet van onvoldoende beschermde kwetsbare werknemers | 
LCI richtlijnen (rivm.nl) 

 
 
 
Overleg met ouders over de (on)mogelijkheden van extra maatregelen 
voor kwetsbare leerlingen. 
 
Alternatief aanbod (digitaal en/of fysiek) wordt samengesteld door de 
groepsleerkracht(en). 

Directeur 
Arbo-arts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Team 
 

Zo spoedig 
mogelijk 
wanneer 
situatie zich 
voordoet 
 
 
 
 
Binnen twee 
werkdagen 
 
Binnen drie 
werkdagen) 

In en rondom het schoolgebouw    

    

Gezondheid    

    

 

 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen#:~:text=Volwassenen%20(ouder%20dan%2018%20jaar)%20met%20onderliggende%20ziekten&text=Mensen%20met%20chronische%20luchtweg%2D%20of,zijn%20en%2Fof%20met%20complicaties.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen#:~:text=Volwassenen%20(ouder%20dan%2018%20jaar)%20met%20onderliggende%20ziekten&text=Mensen%20met%20chronische%20luchtweg%2D%20of,zijn%20en%2Fof%20met%20complicaties.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen/adviezen-aan-kwetsbare-groepen-mensen
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers


Scenario 3: Continue strijd (scholen volledig open-basismaatregelen-contact beperkende maatregelen -preventie) 

Algemeen Activiteit Door wie deadline 
Mondneusmasker 
Onderwijspersoneel, leerlingen van groep 6, 7 en 8 en alle 
leerlingen in het V(S)O dragen een mondneusmasker bij 
verplaatsing in school.  
Advies type mondneusmasker: wordt nader bepaald door 
het RIVM. 
 
 
 
Looproutes: Waar mogelijk zijn er looproutes   
Gespreide pauzes: Waar mogelijk zijn er gespreide pauzes   
Afstand houden: Waar mogelijk wordt de veilige 
afstandsnorm gehanteerd tussen volwassenen onderling 
en tussen volwassenen en leerlingen.  
Waar dit om (praktische) redenen niet mogelijk is, worden 
aanvullende beschermende maatregelen genomen om de 
veiligheid van personeel en leerlingen te borgen. 
 
 
Alleen onderwijs gerelateerde activiteiten die een 
bijdrage leveren aan het primaire proces van lesgeven, 
kunnen doorgaan in fysieke vorm. 
 
 
Onderwijspersoneel werkt zoveel mogelijk thuis: op 
school vinden alleen onderwijs gerelateerde activiteiten 
(die bijdragen aan het primaire proces) plaats.  
Teambijeenkomsten vinden bij voorkeur online plaats. 

 
Gebruik goedgekeurde mond/neusmaskers bij verplaatsingen in het 
gebouw. We zullen nadrukkelijk hierop sturen i.v.m. een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 
Wanneer ouders/leerlingen dit weigeren zal de school in dat geval zich 
beraden op maatwerk. (Zoals in vorige berichtgeving naar ouders 
vermeld: we zijn geen handhavers.) 
 
Routes worden waar mogelijk gemarkeerd. 
Pauzes worden daar waar mogelijk gespreid. 
Er worden afspraken gemaakt m.b.t. de veilige afstandsnorm en 
aanvullende beschermende maatregelen i.o.m. team en stichting (zoals 
bijv. aanschaf desinfecterende handgel, schoonmaak e.d.) 
 
Er wordt duidelijk gecommuniceerd welke maatregelen van toepassing 
zijn. (Parro/(Interne) Nieuwsbrief/routebordjes) 
 
Onderwijs gerelateerde activiteiten: 

• Ambulante begeleiding 

• Onderzoeken en observaties 

• Externe deskundigen (incl. Scala/theater/muziek enz.) 

 
Onderwijspersoneel blijft in hun eigen lokaal e.d. en gaat na een lesdag 
z.s.m. naar huis. 
Teambijeenkomsten/werkgroepvergaderingen worden online 
uitgevoerd via TEAMS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conciërges 
Team  
Directie & Team 
 
 
 
Directie/Team 
 
 
Directie 
(Bouw)coördinatoren 
IB-er 

 

Aanwezigheid en lesaanbod    
De kans bestaat dat fysieke bijeenkomsten zoals open 
dagen niet door kunnen gaan. Van scholen wordt 
verwacht dat zij dit soort activiteiten niet meer in de 
herfst-/winterperiode organiseren maar op momenten 
waarop de kans het grootst is dat deze plaats kunnen 
vinden. 
 

Fysieke bijeenkomsten worden bij voorkeur buiten de ‘griepgevoelige’ 
periode gepland.  
Bij ieder evenement wordt het risico besproken en alternatief plan 
voorbereid (evt. Sinterklaasfilm/Kerst per klas/……) 

Commissies  



In en rondom het schoolgebouw    
Geen externen en ouders/verzorgers in school:  
Ouders/verzorgers en externen komen niet in de school, 
tenzij noodzakelijk voor het primaire onderwijsproces of 
in het belang van de individuele leerling is. 

 
Bordjes ophangen op de deuren. 
Externen komen alleen op afspraak. 

 
conciërges 

 

Gezondheid    

  



Scenario 4: Worst Case (scholen niet volledig open-Verregaand contactbeperkende maatregelen - interventie) 

Algemeen Activiteit Door wie deadline 

    

Aanwezigheid en lesaanbod    
Aanwezigheid   
Het aantal personen dat tegelijk in de school aanwezig is, 
moet aanzienlijk worden beperkt.  
 
Leerlingen die voldoen aan de doelgroepomschrijving van 
de uitzonderingen kunnen altijd naar school komen.  

 
 
Alle leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om 
minimaal 2 dagen in de week naar school te gaan.  
 
Het werken met halve dagen wordt i.v.m. het beperken 
van verkeersbewegingen en eventuele aansluiting met 
kinderopvang/BSO sterk afgeraden, tenzij dit – op lokaal 
niveau – volledig ingeregeld kan worden. 
Kinderopvang/BSO moet eveneens hiermee expliciet 
instemmen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indien de school niet volledig open is: extra aandacht voor 
de sociale functie van het onderwijs. 

 

 
Kwetsbare leerlingen uit de doelgroepomschrijving komen wel naar 
school en hebben fysiek begeleiding en noodopvang.  
Er zijn cohorten met leerlingen op school die begeleid worden door 
leerkracht en/of onderwijsassistent. Er worden diverse activiteiten 
aangeboden en zoveel mogelijk aangesloten bij het curriculum. 
 
Er wordt een schema gemaakt voor welke groepen en welke 
werkdagen. Er wordt gestreefd naar hele dagen.  
 
Overleg met kinderopvang over de verkeersbewegingen/ophalen-
wegbrengen. 
Indien nodig zal afstandsonderwijs via de digitale weg worden 
aangeboden. 
Zo nodig zal de woensdag worden gebruikt als wekelijkse 
voorbereidingsdag. 
Bij ziekte van leerkrachten (die niet in staat zijn om les te geven) wordt 
niet gezocht naar vervanging. Die zijn niet beschikbaar. 
 
Communicatie met ouders/verzorgers gaat z.s.m. via Parro en 
nieuwsbrief.  
In de communicatie is opgenomen: 

• Keuze afstandsonderwijs 

• Rooster 

• Alternatieve activiteiten 

• Verdere informatie 

• Aandacht voor de sociale functies van het onderwijs 

• Uitleen devices e.d. 

Extra activiteiten vanuit de sociale functie van het onderwijs. 
• Afleveringen KindPunt TV 

• Noodopvang 

• Elke leerkracht heeft dagelijks contact met zijn/haar leerlingen (via 
TEAMS/Classroom (Google)) 

Directie 
Team  
 
 
 
 
 
 
Directie 
Team 
 
Directie/Locatieleider 
 
 
 
Directie 
Team 
 
 
 
 
 
 
Directie 
Stichting 
Team 

Indien van 
toepassing met 
ingang van 
eerstvolgende 
schooldag. 
 
 
 
Indien van 
toepassing 
z.s.m. uiterlijk 
na één 
werkdag. 



 

In en rondom het schoolgebouw    

    

Gezondheid    

    

 

 

 

Extra informatie: 

https://pcbomeppel.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirectieMT/Gedeelde%20documenten/General/CORONA/Protocol-basisonderwijs%2008-02-

2021.pdf?csf=1&web=1 

 


