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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Op 1 april 2022 heeft het kabinet de langetermijnstrategie COVID-19 naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze
hoofdlijnenaanpak wordt ook aandacht besteed aan het beleid voor het funderend onderwijs. Op basis van dit beleid
heeft het Ministerie van OCW samen met diverse onderwijspartners een sectorplan opgesteld. Dit sectorplan met
daarin de landelijke maatregelen voor vier scenario’s functioneert als een leidraad voor besturen en scholen. Bovenop
de maatregelen die beschreven worden in het sectorplan hebben scholen de mogelijkheid en de ruimte om eigen
aanvullende maatregelen (passend bij de schoolcontext) te treffen. Het kabinet heeft de scholen verzocht om het
sectorplan voor het onderwijs (de leidraad) te vertalen naar een draaiboek per scenario en de uitwerking af te
stemmen met de medezeggenschap (uiterlijk 1 oktober 2022). In dit document beschrijven we de vier scenario’s, de
landelijke maatregelen per scenario en de aanvullende maatregelen van onze school.

1.2 Uitgangspunten

De hoofdlijnenaanpak van het kabinet geeft een aantal uitgangspunten die richtinggevend zijn voor onze school. In
essentie gaat het om het openhouden van de samenleving en het goed voorbereid zijn op verschillende (vier)
scenario’s. Het kabinet zorgt op die manier voor voorspelbaarheid en voor een zekere mate van rust. De scholen
mogen zelf aanvullende maatregelen formuleren en dat zorgt dan voor maatwerk. Centraal uitgangspunt is om het
onderwijs te allen tijde doorgang te laten vinden, ook bij een stevige heropleving van het Corona-virus. Dit is van
belang om verdere leervertragingen te voorkomen en/of in te lopen en vanwege het mentaal welbevinden van
leerlingen en medewerkers. De uitgangspunten zijn:

1. Elke leerling krijgt goed onderwijs
2. Bij voorkeur gaat het onderwijs fysiek door (en anders op afstand)
3. Overheid en besturen zorgen (preventie) voor veilige scholen
4. Duidelijkheid (voorspelbaarheid) door de uitwerking van vier scenario’s
5. Scholen kunnen zich door de beschrijving in vier scenario’s optimaal voorbereiden
6. Scholen beschikken over een draaiboek per scenario.

1.3 Impact schoolsluitingen

Vanaf het begin van de Corona-pandemie is er onderzoek gedaan naar de gevolgen daarvan voor het onderwijs, de
effecten van een schoolsluiting, van afstandsonderwijs en van hybride onderwijs. De uitkomsten van deze
onderzoeken en de ervaringen hebben geleid tot een langetermijnstrategie (hoofdlijnenaanpak), een sectorplan voor
het funderend onderwijs en tot ons COVID-19-plan.

Uit onderzoek komt naar voren:

1. De impact van een schoolsluiting (met als gevolg afstandsonderwijs) op de leerprestaties is aanzienlijk. Met
name ten aanzien van de basisvaardigheden en de meer praktische vakken is er sprake van leervertraging.

2. De leervertraging is ongelijk verdeeld over de leerlingen. In het algemeen geldt: hoe lager de opleiding van de
ouders/verzorgers, hoe groter de vertragingen.

3. Schoolsluitingen hebben gevolgen gehad voor het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen. Daarbij gaat het niet alleen om psychische problemen, maar ook om bijvoorbeeld een verminderde
concentratie, executieve functies zoals  planningsvaardigheden die onder druk staan en verminderde motivatie.

4. Het belang van de kwaliteit van het afstandsonderwijs. De kwaliteit en de intensiteit van het afstandsonderwijs
verschilde per school en per leraar. Niet iedere school en/of iedere leraar was voldoende toegerust en ook de
thuissituatie van de leerlingen was niet altijd optimaal.

Op basis van internationaal onderzoek komt de OESO tot de volgende aanbevelingen:

Houd scholen open, zo veel en zo veilig als kan
Voorzie in een infrastructuur voor afstandsonderwijs waarmee alle leerlingen kunnen worden bereikt
Voorzie in gerichte ondersteuning voor het leren en het sociaal welzijn van de leerlingen
Investeer in de ontwikkeling van het vakmanschap van de leraren in nieuwe vormen van leren.

Het kabinet heeft nota genomen van de diverse onderzoeken en de aanbevelingen van de OESO en heeft mede op
basis daarvan een hoofdlijnennotitie en een sectorplan voor het onderwijs ontwikkeld. Wij hebben als school het
sectorplan, mede op basis van onze ervaringen van de afgelopen twee jaar, vertaald in een specifiek COVID-19-plan
voor onze school.
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2 De scenario's

2.1 Inleiding

Het kabinet heeft vier scenario´s geformuleerd. Ieder scenario heeft een eigen kleur: donkergroen, groen, oranje en
rood. Bij ieder scenario wordt beschreven welke (standaard)maatregelen een school (soms wettelijk verplicht, soms
advies) moet nemen in tijden van Corona. Daardoor creëert de overheid voorspelbaarheid en rust voor medewerkers,
leerlingen en ouders/verzorgers.

Naast de verplichte maatregelen per scenario mag onze school zelf de standaard maatregelen per fase aanvullen met
schoolspecifieke maatregelen, omdat de verschillen tussen scholen en locaties soms enorm kunnen verschillen. Ons
sectorplan COVID-19 bevat de verplichte maatregelen en de schoolspecifieke aanvullingen (zie hoofdstuk 3 t/m 6).
De aanvullende maatregelen van onze school (per scenario) moeten in ieder geval passen binnen de besluiten die
het kabinet heeft genomen. Daarnaast moet ons bestuur de noodzaak, de proportionaliteit en de subsidiariteit van de
maatregelen kunnen onderbouwen, en daarbij de MR en de NSO betrekken. Proportionaliteit betekent dat er een
redelijke verhouding is tussen doel en ingezet middel. Subsidiariteit houdt in dat het minst ingrijpende middel wordt
ingezet om het doel te realiseren. We zullen daarnaast rekening moeten houden met de uitvoerbaarheid en de
handhaafbaarheid van de aanvullende maatregelen. En tenslotte wordt van ons (bestuur) verwacht dat zij het waarom
van de aanvullende maatregelen in duidelijke taal met de ouders/verzorgers communiceert.

2.2 De vier scenario's

In deze paragraaf beschrijven we kort de vier scenario’s. Deze worden verder uitgewerkt en voorzien van
schoolspecifieke aanvullingen in hoofdstuk 3 t/m 6.

De vier scenario’s zijn:

Scenario-1: donkergroen. Het eerste scenario is een preventief scenario dat wordt getypeerd met het woord
verkoudheid. Er is nog geen noodzaak om specifieke maatregelen te treffen. In deze fase gaat het om het nemen van
een aantal basismaatregelen m.b.t. hygiëne en gezondheid.

Scenario-2: groen. Ook dit scenario is preventief van aard. Deze fase wordt getypeerd met het woord griep.
Scenario 2 vraagt om het uitvoeren van de basismaatregelen en extra aandacht voor personen met een kwetsbare
gezondheid.

Scenario-3: oranje. Scenario 3 wordt getypeerd met continu strijd. Het is een fase waarin het gaat om interventie, om
het nemen van maatregelen die genomen moeten worden om het fysieke onderwijs zo verantwoord mogelijk
doorgang te laten vinden. Het kabinet neemt ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan,
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en van de scholen wordt verwacht dat zij ook voorzorgs- en contactbeperkende maatregelen nemen.

Scenario-4: rood. Ook dit scenario –getypeerd met worst case- is een fase waarin het gaat om het uitvoeren van
interventies. De school blijft open, maar het aantal personen in de school moet worden beperkt en het is niet langer
mogelijk dat alle leerlingen tegelijkertijd fysiek les krijgen.

Het zou kunnen voorkomen, dat het kabinet overgaat op een noodscenario dat verder gaat dat de maatregelen in
scenario 1 t/m 4. Dat gebeurt als er landelijke maatregelen nodig zijn die zwaarder zijn dan de maatregelen in het
worst case scenario (scenario-4). In dat geval is ons sectorplan COVID-19 niet langer leidend. De totale regie
verschuift dan naar het kabinet.
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3 Scenario-1

3.1 Inleiding

Het is belangrijk om een aantal preventieve maatregelen in acht te nemen wanneer het Corona-virus opleeft.
Daardoor kan onze school zo lang mogelijk open blijven. De maatregelen in scenario-1 zijn altijd van toepassing, dus
ook in scenario-2, scenario-3 en scenario-4. In het eerste preventieve scenario (donkergroen) gelden de
basismaatregelen die voor de hele samenleving gelden. 

3.2 Algemene maatregelen

In scenario-1 (en ook in alle volgende scenario's) gelden de basismaatregelen, de standaard maatregelen ten aanzien
van hygiëne en gezondheid. Als het kabinet aangeeft dat het eerste scenario in werking treedt, dan gaat het om de
volgende (algemeen geldende) basismaatregelen:

Handen wassen
Hoesten in de elleboog
Niezen in de elleboog
Thuisblijven bij klachten
Uitvoeren van een (zelf)test
Zorgen voor voldoende frisse lucht: goed ventileren
Tijdig een vaccin halen
Tijdig een booster- of herhalingsprik halen

3.3 Schoolspecifieke maatregelen

Hoewel het niet verplicht is, heeft onze school toch een aantal aanvullende maatregelen vastgesteld voor scenario-1.
In het draaiboek (zie paragraaf 4) geven we aan wat we wanneer doen. Onze aanvullende maatregelen zijn:

Overleggen met het bestuur, de MR, de kinderopvang over de werking en de inhoud van scenario-1
Bespreken van de basismaatregelen met de leerlingen in alle groepen (nut en noodzaak)
Medewerkers instrueren over hoe correct te ventileren 
Medewerkers instrueren m.b.t. de CO2-meters (in iedere groep aanwezig).

Ons bestuur heeft in de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 al omgezien naar de staat van de ventilatie op onze
school en een plan van aanpak opgesteld voor de optimalisering daarvan. Onze lokalen voldoen aan het bouwbesluit
en daarnaast beschikken we over effectieve CO2-meters.

3.4 Het draaiboek m.b.t. scenario-1

In ons draaiboek geven we aan wie wat wanneer doet. Het draaiboek gaat in werking als het kabinet scenario-1
afkondigt. In een aantal gevallen hebben we zaken meer specifiek uitgewerkt.

Wanneer Wie Actie(s)

Dag 1 leerkrachten en directie  Basismaatregelen t.a.v. hygiëne en
gezondheid, zoals die samenlevings-
breed gelden. 
Zorgen voor goede ventilatie

 Dag 1  directie Overleggen met het bestuur, de MR,
de kinderopvang over de werking en
de inhoud van scenario-1 

 Dag 1  leerkrachten  Bespreken van de basismaatregelen
met de leerlingen in alle groepen (nut
en noodzaak)

 Dag 1  directie  Medewerkers instrueren over hoe
correct te ventileren

 Dag 1  directie  Medewerkers instrueren m.b.t. de
CO2-meters  
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4 Scenario-2

4.1 Inleiding

Het tweede scenario (groen) is net als scenario-1 een preventief scenario. In deze fase gelden in de eerste plaats alle
(basis) maatregelen zoals aangegeven voor scenario-1. Daarnaast gelden er een aantal maatregelen die betrekking
hebben op een verantwoorde schoolomgeving voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Zij lopen meer risico op
ernstige gevolgen van een Corona-besmetting.

Het uitgangspunt voor medewerkers is 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 het 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. 

Voor leerlingen die thuisblijven, omdat zij zelf of een gezinslid kwetsbaar is, geldt een handelingskader. Onze school
stelt dan samen met de ouders/verzorgers (en de leerling vanaf groep 4) een alternatief onderwijsprogramma op. De
leerling is verplicht dit programma daadwerkelijk te volgen. Wanneer deze leerling afstandsonderwijs (als onderdeel
van het alternatieve programma) niet of onvoldoende volgt, dan wordt dit aangemeld als ongeoorloofd verzuim.

4.2 Algemene maatregelen

In scenario-2 gelden de basismaatregelen, de standaard maatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid, zie
scenario 1. Als het kabinet aangeeft dat het tweede scenario in werking treedt, dan gaat het om de volgende
aanvullende maatregelen:

Voor medewerkers:

Inventariseren van kwetsbare medewerkers
Gesprek aangaan met iedere kwetsbare medewerker (algemene informatie geven, wensen en mogelijkheden
inventariseren)
Gesprek aangaan met de bedrijfsarts (t.b.v. medische risicogroepen)
Vaststellen van de mogelijkheden voor extra bescherming
Vaststellen van vervangend werk (indien noodzakelijk)

Voor scenario-2 worden de basismaatregelen voor leerlingen uitgebreid met:

Inventariseren van kwetsbare leerlingen
Inventariseren welke leerlingen te maken hebben met een kwetsbaar gezinslid
Overleg met ouders/verzorgers en de leerling over de mogelijkheden van een alternatief onderwijsaanbod 

4.3 Schoolspecifieke maatregelen

Onze school heeft een aantal aanvullende maatregelen vastgesteld voor scenario-2. In het draaiboek (zie paragraaf
4) geven we aan wie wat wanneer doet. Onze aanvullende maatregelen zijn:

Overleggen met het bestuur, de MR, de NSO over de werking en de inhoud van scenario-2
Informeren van de ouders via Social Schools over de werking en inhoud van scenario-2
Toepassen van het schoolprotocol Beleid t.b.v. kwetsbare medewerkers 
Toepassen van het schoolprotocol Beleid t.b.v. kwetsbare leerlingen (gezinsleden) 

4.4 Het draaiboek m.b.t. scenario-2

In ons draaiboek geven we aan wie wat wanneer doet. Het draaiboek gaat in werking als het kabinet scenario-2
afkondigt. In een aantal gevallen hebben we zaken meer specifiek uitgewerkt. In scenario groen gelden alle
maatregelen zoals genoemd in scenario donkergroen. Daarnaast gelden enkele maatregelen voor het onderwijs die
ook in vele andere sectoren gelden, en die betrekking hebben op het zorgen voor een verantwoorde schoolomgeving
voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Extra aandacht voor personen met een kwetsbare gezondheid, zowel
voor medewerkers als voor leerlingen. De medewerkers met een kwetsbare gezondheid zijn in beeld bij de directie,
hiermee worden apart afspraken gemaakt. Voor leerlingen of hun ouders met een kwetsbare gezondheid wordt het
handelingskader gebruikt (zie https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/actualiteit/handelingskader-
thuisblijvers-corona/)  
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Wanneer Wie Actie(s)

Dag 1 directie Overleggen met het bestuur, de MR,
de NSO over de werking en de
inhoud van scenario-2

 Dag 1  directie  Informeren van de ouders via Social
Schools over de werking en inhoud
van scenario-2

 Dag 2 directie Aparte afspraken maken met
medewerkers en ouders van
leerlingen met een kwetsbare
gezondheid 
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5 Scenario-3

5.1 Inleiding

Het derde scenario (oranje) voorziet in effectieve interventiemaatregelen om het fysieke onderwijs zo veel mogelijk
door te laten gaan. In deze fase blijven de (basis)maatregelen uit scenario-1 (donkergroen) en scenario-2 (groen) van
kracht. In scenario-3 gaat het in de kern om het nemen van voorzorgsmaatregelen en contactbeperkende
maatregelen.

5.2 Algemene maatregelen

In scenario-3 gelden de basismaatregelen, de standaard maatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid en de
maatregelen t.b.v. kwetsbare personen. Als het kabinet aangeeft dat het derde scenario in werking treedt, dan gaat
het om de volgende aanvullende maatregelen:

Medewerkers en leerlingen van groep 6-7-8 dragen mondkapjes 
In de school zijn doordachte looproutes ingesteld
Er is waar mogelijk sprake van gespreide pauzes
Zo veel mogelijk (en waar mogelijk) afstand houden

Voor scenario-3 worden de bovenstaande (basis)maatregelen uitgebreid met de volgende contactbeperkende
maatregelen:

Geen externen in de school
Geen ouders/verzorgers in de school
Teambijeenkomsten vinden zo veel mogelijk online plaats
Niet onderwijzend personeel werkt indien mogelijk thuis
Activiteiten die niet direct bijdragen aan het primaire proces vervallen

5.3 Schoolspecifieke maatregelen

Onze school een aantal aanvullende maatregelen vastgesteld voor scenario-3. In het draaiboek (zie paragraaf 4)
geven we aan wie wanneer wat doet. Onze aanvullende maatregelen zijn:

Overleggen met het bestuur, de MR, de NSO over de werking en de inhoud van scenario-3
Informeren van de ouders via Social Schools over de werking en inhoud van scenario-3
Verstrekken van mondkapjes indien dat nodig is
Toepassen van het beleid voor het binnenkomen van de school, waaronder gespreide ingangen, zie bijlage. 
Spatschermen bij de bureaus van de medewerkers (leraren bepalen wenselijkheid)
Sluiting van de personeelskamer, omdat daar niet voldoende afstand gehouden kan worden
Onderhouden van gestructureerde digitale contacten met ouders/verzorgers

Bijlagen

1. Plattegrond uitgangen WdZ Corona

5.4 Het draaiboek m.b.t. scenario-3

In ons draaiboek geven we aan wie wat wanneer doet. Het draaiboek gaat in werking als het kabinet scenario-3
afkondigt. In een aantal gevallen hebben we zaken meer specifiek uitgewerkt, zie hieronder.
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Wanneer Wie Actie(s)

Dag 1  directie Overleggen met het bestuur, de MR,
de NSO over de werking en de
inhoud van scenario-3

 Dag 1  directie Informeren van de ouders via Social
Schools over de werking en inhoud
van scenario-3

 Dag 2  directie/leerkrachten - Medewerkers en leerlingen van
groep 6-7-8 dragen mondkapjes 
- In de school zijn doordachte
looproutes ingesteld 
- Er is waar mogelijk sprake van
gespreide pauzes 
- Zo veel mogelijk (en waar mogelijk)
afstand houden

 Dag 2  directie - Toepassen van het beleid voor het
binnenkomen van de school,
waaronder gespreide ingangen. 
- Spatschermen bij de bureaus van
de medewerkers (leraren) 
- Sluiting van de personeelskamer,
omdat daar niet voldoende afstand
gehouden kan worden 
- Onderhouden van gestructureerde
digitale contacten met ouders/
verzorgers

Communicatie in een bijzondere tijd
Bestuur en directie van school doen een beroep op ouders om de richtlijnen strikt na te leven. De gezondheid van uw
zoon/ dochter is belangrijk, dit geldt zeker ook voor de gezondheid van de teamleden van de WDZ.
Open en eerlijke communicatie richting ouders, leerlingen en leerkrachten is essentieel.
Uitgangspunten zijn:
Communicatie gaat via Social Schools voor algemene of korte groepsberichten.
Leerkrachten antwoorden tijdens reguliere werkdagen (binnen 24 uur) en werktijden (8.00-17.00 uur).
Bij klachten m.b.t. het Coronabeleid kunnen ouders zich wenden tot directie. 
Communicatie m.b.t. dit protocol en de hierin genoemde uitgangspunten en richtlijnen:
Leerkrachten en ouders moeten goed geïnformeerd zijn over deze richtlijnen.

Organisatie
Leerplicht
De Willem de Zwijgerschool verzorgt fysiek onderwijs aan alle leerlingen. Leerlingen zijn verplicht om naar school te
komen. De reguliere leerplicht is van kracht.
Net als in scenario 2 geldt voor leerlingen die thuisblijven, omdat zij zelf of een gezinslid kwetsbaar is, geldt een
handelingskader. Onze school stelt dan samen met de ouders/verzorgers (en de leerling vanaf groep 4) een
alternatief onderwijsprogramma op. De leerling is verplicht dit programma daadwerkelijk te volgen. Wanneer deze
leerling afstandsonderwijs (als onderdeel van het alternatieve programma) niet of onvoldoende volgt, dan wordt dit
aangemeld als ongeoorloofd verzuim.

Inrichting van de lokalen
De inrichting van de lokalen zal gedurende de komende weken niet wijzigen. Leerlingen maken gebruik van hun
‘eigen’ tafel- stoel. De leerkracht zorgt dat zijn/haar eigen veiligheid past in de gekozen opstelling. Voor de groepen 1
en 2 geldt dat kinderen verspreid over een groot oppervlakte kunnen spelen en werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van het lokaal en het speellokaal. We spelen met de kleuters zoveel mogelijk buiten. Leerlingen bezoeken geen
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andere lokalen dan de hen toegewezen ruimten.
Vanaf groep 3 worden de lokalen zo ingericht dat kinderen zoveel mogelijk in vaste groepjes van maximaal 5
leerlingen bij elkaar zitten. De afstand tussen de groepjes van maximaal 5 leerlingen wordt zo groot als mogelijk
gehouden. Dit binnen de mogelijkheden die het lokaal biedt.
Alle klaslokalen op school zijn voorzien van een ventilatiesysteem dat voldoet aan het bouwbesluit.
In elk lokaal is een tafel ingericht met papieren doekjes, desinfecterende handgel (groep 5 t/m 8) en zeep (groep 1 t/m
4).
In elk lokaal hangt een poster waarop aangegeven staat op welke momenten de kinderen hun handen wassen of
reinigen met desinfecterende handgel. De leerkracht zal zoveel mogelijk de ramen open hebben en in de pauzes de
ramen en deuren tegenover elkaar openzetten. Hierdoor is er sprake van mechanische en natuurlijke ventilatie.

In en om de school
Binnen de school en op het schoolplein worden de volgende maatregelen gehanteerd:
* De school hanteert looproutes binnen de school.
* Elke groep op de begane grond maakt gebruik van de eigen deuren in de MFR’s aan het achterplein. 
* De groepen op de eerste etage gaan via vaste looproutes naar binnen en naar buiten.

Schooltijden
De schooltijden zijn met ingang van het schooljaar 2022-2023 voor een groot deel terug naar de ‘oude’ schooltijden.
Er geldt 10 minuten inlooptijd voor alle groepen vanaf 8.20 uur. Om 8.30 uur stipt beginnen de lessen en zijn de
ingangen afgesloten. Als we overgaan op scenario oranje dan gelden de volgende afspraken over de schooltijden:
* De kinderen van de groepen 1 en 2 komen elke dag volgens het normale rooster naar school.
* De kinderen van groep 1-2 zijn 10 minuten eerder vrij om spreiding bij het halen te organiseren.
* De kinderen van groep 3 en 4 zijn elke dag 5 minuten eerder vrij van school. Dit is om 14:55 uur.
* De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben hun gebruikelijke eindtijd.

Schooltijden met ingang van scenario oranje

Dag Groep Tijden

Maandag 1-2 8:30 – 14:50 uur

3-4 8:30 – 14:55 uur

5-8 8:30 – 15:00 uur

 Dinsdag 1-2 8:30 – 14:50 uur

 3-4 8:30 – 14:55 uur

  5-8 8:30 – 15:00 uur

 Woensdag 1-2 8:30 – 11.50 uur 

 3-4 8:30 – 11.55 uur

 5-8 8:30 – 12:00 uur 

 Donderdag 1-2 8:30 – 14:50 uur

 3-4 8:30 – 14:55 uur

 5-8 8:30 – 15:00 uur

 Vrijdag 1-2 8:30 – 12:00 uur*

 3-4 8:30 – 14.55 uur

 5-8 8:30 – 15:00 uur 

Pauzetijden/spel en buitenspelen 
Pauzetijden worden zo ingedeeld dat alle groepen gescheiden van elkaar buiten spelen.
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Het exacte rooster voor buitenspeelmomenten verdeeld over het voor- en achterplein wordt nog verder uitgewerkt.
* De groepen 1-2 spelen buiten op vaste tijden verdeeld over de dag.
* De groepen 3-8 spelen in vaste groepen verdeeld over twee speelpleinen buiten tussen 9:45 en 10:45 uur.
* De groepen 3-4 spelen in de middag (ma,di,do en vr) ook 15 min. buiten.
* De tussenschoolse opvang/overblijf is ongewijzigd.
* Alle eetmomenten vinden in de klas plaats.

Leerlingen

Leerlingen van de onderbouw (groepen 1 t/m 3) 
* De school verzoekt ouders hun kind kleding aan te doen die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en kan
worden 'vastgemaakt' (knopen van broeken, klittenband e.d.)  
* De school verzoekt ouders om eten en drinken mee te geven dat zelfstandig kan worden 'genuttigd', zoals
schoongemaakt fruit.  

Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 
Komen zelfstandig naar school en dragen een mondkap in de gangen.  

Halen/brengen 
Wij laten geen ouders toe in school. Wij verzoeken hen dringend om bij het halen en brengen de onderlinge afstand
van 1,5 meter te respecteren en zo snel mogelijk te vertrekken. Het dragen van een mondkap is voorwaarde om op
het achterplein de leerlingen tot aan de groepsingang te brengen. Indien ouders geen mondkap dragen zal de leerling
door een teamlid vanaf het hek worden gebracht tot aan de groepsingang. De verkeersbeweging op het achterplein
en de afstand tot de leerkracht is hiertoe aanleiding. Kinderen kunnen door slechts één ouder/ verzorgende worden
opgehaald.  

Aangepaste in-/uitgangen, inlooptijd van 10 min.: 

We moeten voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan. Dit realiseren wij als volgt: 
* Bij het halen en brengen wordt gebruik gemaakt van inlooptijden van 10 minuten.  
* Ouders brengen leerlingen tot aan het hek/de deur. Elke groep heeft een vaste ingang en looproute (zie bijlage
plattegrond).  
* Bij de verschillende ingangen van het plein staan teamleden die de leerlingen welkom heten en/of begeleiden naar
de klas.  
* Leerlingen van groep 1-2 worden door een van de ouders via het achterplein naar de groepsingang gebracht en
verder door teamleden mee naar binnen genomen.  
* Leerlingen kunnen van meerdere ingangen gebruikmaken. Elke groep heeft de bekende vaste ingang en looproute.
Deze is niet gewijzigd t.o.v. de situatie hiervoor. 
* De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 lopen via hun eigen in-, uitgang zelfstandig van het schoolplein. 
* De leerlingen van de groepen 1-2 lopen via het achterplein naar hun ouder. Als een ouder geen mondkap draagt
kan hij/zij wachten bij het hek aan de Veurnsestraat. Een teamlid zal de leerling daar aan zijn ouder afgeven. 
* De leerlingen van de groepen 3 gaan via de zij-ingang in de Kortrijksestraat naar hun ouder. De ouder bevindt zich
op een voor hun kind goed zichtbare plek.  

Onderwijsinhoud 
We gaan weer onderwijs geven zoals altijd en hebben vanzelfsprekend aandacht voor wat kinderen de afgelopen tijd
hebben meegemaakt.  

Aanbod groepen 3 t/m 8  
We richten ons tijdens het oranje scenario vooral op het onderwijs in de basisvakken rekenen, taal, technisch lezen,
schrijven, spelling en begrijpend lezen.  

We starten elke dag met een startopdracht. Deze startopdracht staat klaar voor de kinderen als zij binnenkomen
tussen 8:15 en 8:30 uur. De nadruk ligt hierbij op opdrachten die bijdragen aan het ophalen van voorkennis of het
inoefenen van lesstof. 
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Aanbod kleuters  

In deze periode willen we de kleuters volop de ruimte geven om te spelen, delen van verhalen en het gewone
schoolleven weer op te pakken. Hierbij proberen wij uw kind zo goed mogelijk te begeleiden en te helpen in zijn of
haar ontwikkeling. Wij willen veiligheid bieden en zover mogelijk weer "gewoon" onderwijs. 

Sport- spelmomenten i.p.v. bewegingsonderwijs 

Er zal in het programma ruimte gemaakt worden voor een vorm van bewegingsonderwijs. Hierbij zijn de volgende
uitgangspunten leidend: 

• We doen sporten en spellen waarbij het fysiek contact minimaal is. 

• Voor en na het spelmoment wassen we allemaal onze handen volgens richtlijn. 

• Sporten vindt zoveel mogelijk buiten plaats. 

• Leerlingen hoeven geen gymkleding mee te nemen. 

Er is tot nader order geen sporten naschools.  

Aanbod zieke/afwezige leerlingen  
Leerkrachten/ onderwijsondersteunend personeel houden contact (telefonisch/via TEAMS) met deze leerlingen.  

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen 
* 10-minutengesprekken (gr 1 t/m 8) worden online gevoerd via TEAMS.  
* Ouders kunnen zelf, als hiertoe aanleiding is, eerder om een online-gesprek verzoeken.  
* Rapporten: afhankelijk van het moment van scenario oranje, de rapporten worden zoveel mogelijk gewoon gevuld.  

Medisch handelen
Lichte medische handelingen kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd (bijv. pleister plakken), tenzij het een
handeling betreft waar meerdere volwassenen bij betrokken zijn.
Wanneer intensieve eerste hulp moet worden uitgevoerd (bijv. na een ongeluk in de klas of op het plein) waarbij
meerdere volwassenen betrokken zijn, moeten personeelsleden persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.  

Overige zaken
Schoolactiviteiten en uitjes
Vooralsnog vervallen alle schoolactiviteiten en vinden er geen uitjes plaats. Op het moment dat de regels worden
versoepeld heroverwegen wij dit besluit.

Naschoolse opvang
Dit is een besluit van de overheid.

Instroom nieuwe leerlingen
Kinderen die de afgelopen weken de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt of de komende weken 4 jaar worden (tot
uiterlijk 15 juni) mogen naar school. Administratie heeft persoonlijk contact met de ouders van deze leerlingen om in
overleg te bepalen wat het goede moment is om de leerling te laten starten. Ouders van deze leerlingen mogen
(eenmalige uitzondering) de eerste keer mee de school in, hierbij dragen zij een mondkap.

Rondleiding nieuwe ouders
Ouders die belangstelling hebben voor de Willem de Zwijgerschool worden digitaal of via een filmpje rondgeleid.  

Bijlagen

1. Plattegrond ingangen scenario oranje
2. Handelingskader thuisblijvers corona
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6 Scenario-4

6.1 Inleiding

Het vierde scenario (rood) wordt actief als we te maken hebben (krijgen) met een situatie waarbij de medewerkers en
de leerlingen gevaar lopen, omdat de Corona-variant de medewerkers en/of de leerlingen extra hard raakt. In deze
fase blijven de (basis)maatregelen uit scenario-1 (donkergroen) en scenario-2 (groen) van kracht, evenals de
voorzorgsmaatregelen en de contactbeperkende maatregelen van scenario-3. In scenario-4 moet het aantal personen
dat tegelijk in de school aanwezig is aanzienlijk worden beperkt. Uitgangspunt van het kabinet is, dat scholen zo kort
mogelijk in het rode scenario zitten.

6.2 Algemene maatregelen

In scenario-4 gelden de basismaatregelen, de standaard maatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid, de
maateregelen t.b.v. kwetsbare personen en de voorzorgsmaatregelen en contactbeperkende maatregelen. Als het
kabinet aangeeft dat het vierde scenario in werking treedt, dan gaat het om de volgende maatregelen:

Handen wassen
Hoesten in de elleboog
Niezen in de elleboog
Thuisblijven bij klachten
Uitvoeren van een (zelf)test
Zorgen voor voldoende frisse lucht: goed ventileren
Tijdig een vaccin halen
Tijdig een booster- of herhalingsprik halen
Extra aandacht voor medewerkers met een kwetsbare gezondheid
Extra aandacht voor leerlingen (of gezinsleden) met een kwetsbare gezondheid
Medewerkers en leerlingen van groep 6-7-8 dragen mondkapjes
In de school zijn doordachte looproutes ingesteld
Er is sprake van gespreide pauzes
Zo veel mogelijk (en waar mogelijk) afstand houden
Geen externen in de school
Geen ouders/verzorgers in de school
Teambijeenkomsten vinden zo veel mogelijk online plaats
Niet onderwijzend personeel werkt indien mogelijk thuis
Activiteiten die niet direct bijdragen aan het primaire proces vervallen

In het kader van scenario-4 worden de volgende maatregelen toegevoegd:

De leerlingen gaan beurtelings naar school (de helft heeft fysiek les en de andere helft krijgt te maken met
afstandsonderwijs)
De school besteedt extra aandacht aan kwetsbare groepen
Leerlingen die onder een uitzonderingsgroepen vallen, gaan volledig fysiek naar school
De school geeft afstandsonderwijs aan leerlingen die niet (volledig) fysiek naar school toe kunnen gaan
De leerlingen met in ieder geval één ouder/verzorger in een cruciaal beroep worden (volledig) opgevangen
door de school
De school besteedt extra aandacht aan de sociale functie van het onderwijs, m.n. extra aandacht voor het
sociaal-emotioneel welbevinden en de executieve functies

6.3 Schoolspecifieke maatregelen

Onze school een aantal aanvullende maatregelen vastgesteld voor scenario-4. In het draaiboek (zie paragraaf 4)
geven we aan wie wanneer wat doet. Onze aanvullende maatregelen zijn:

Overleggen met het bestuur, de (G)MR, de NSO over de werking en de inhoud van scenario-4
Informeren van de ouders via Social Schools over de werking en inhoud van scenario-4
Opstellen van een lijst met kwetsbare leerlingen, van leerlingen die een kwetsbare ouder/verzorger hebben en
van leerlingen waarvan minstens één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep
Beleid voor het geven van thuisopdrachten
Beleid voor het geven van (effectief) afstandsonderwijs
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6.4 Het draaiboek m.b.t. scenario-4

In ons draaiboek geven we aan wie wat wanneer doet. Het draaiboek gaat in werking als het kabinet scenario-4
afkondigt. In een aantal gevallen hebben we zaken meer specifiek uitgewerkt, zie hieronder.

Wanneer Wie Actie(s)

Dag 1 Directie i.o.m. MR en bestuur Overleggen met het bestuur, de MR,
de kinderopvang over de werking en
de inhoud van scenario-4 

Dag 1  Directie Informeren van de ouders via Social
Schools over de werking en inhoud
van scenario-4

 Dag  1  MT- docenten leerjaaroverleg Curriculum bepalen voor de periode
waarin scenario 4 (code rood) zich
voordoet.

 Dag 2 en verder Leerkrachten en
onderwijsondersteunend team  

Invulling geven aan onderwijs op
afstand 

Organisatie 
Hoeveel dagen/uren naar school?  
Alle leerlingen komen tenminste 12 uur per week naar school. We bieden 4 dagen per week onderwijs aan alle
leerlingen. Op woensdag bieden wij om en om onderwijs aan de in tweeën verdeelde groepen. We bieden daarmee
een solide basis voor alle leerlingen tot het eind van het schooljaar, óf tot het moment dat wordt besloten dat de
scholen weer volledig opengesteld worden. 

Leerplicht
Voor de leerlingen geldt de reguliere leerplicht, zowel voor het fysieke onderwijs als het thuisonderwijs. 
Net als in scenario 2 en 3 geldt voor leerlingen die thuisblijven, omdat zij zelf of een gezinslid kwetsbaar is, geldt een
handelingskader. Onze school stelt dan samen met de ouders/verzorgers (en de leerling vanaf groep 4) een
alternatief onderwijsprogramma op. De leerling is verplicht dit programma daadwerkelijk te volgen. Wanneer deze
leerling afstandsonderwijs (als onderdeel van het alternatieve programma) niet of onvoldoende volgt, dan wordt dit
aangemeld als ongeoorloofd verzuim.

Groepen worden verdeeld in 2 subgroepen, cohorten genoemd; Voorbeeldgroep groen en groep blauw ; 3A
groen en 3A blauw.  
Er is gekozen om de splitsing te baseren op het alfabet, omdat er op die manier rekening gehouden wordt met
broers/zussen zodat zij op dezelfde momenten naar school gaan. Enkele leerlingen die geen broers/zussen op school
hebben, kunnen in de andere groep ingedeeld worden dan hun achternaam doet vermoeden. Zo krijgen wij twee
groepen die qua grootte zoveel mogelijk gelijk zijn. De school bepaalt de indeling van de groepen om het
organisatorisch behapbaar te houden. De indeling van de groepen ontvangen ouders begin volgende week van de
groepsleerkracht. Deze indeling is definitief en onderling ruilen is helaas niet mogelijk. 

Onderwijs op afstand voor de groepen 1-2
Voor de groepen 1 en 2 wordt gezorgd dat onze WDZ-yurlspagina actueel blijft. Ouders kunnen op deze wijze aanbod
verzorgen voor de kinderen thuis. Daarnaast kunnen kinderen Squla blijven gebruiken. Minstens tweemaal per week
is er contact met (ouders van de ) leerlingen, via Teams. 

Onderwijs op afstand groepen 3 t/m 8
Als leerlingen 4 dagdelen en de woensdag om en om naar school gaan zal er de overige dagdelen sprake zijn van
‘Onderwijs op afstand’. Dit ziet er als volgt uit: 

De leerlingen ontvangen huiswerk voor de dagdelen waarop zij niet op school zijn. 
Dit huiswerk bestaat uit werkbladen, lezen en waar mogelijk oefeningen op de eigen computer(van thuis). 
De leraar kan geen extra begeleiding bieden. 
Dit onderwijs zal gericht zijn op het herhalen en inoefenen van eerder aangeboden kennis en vaardigheden. 
Op de woensdagen zal de focus liggen op de overige vaardigheden uit ons curriculum anders dan de
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basisvaardigheden; rekenen, taal/ lezen, spelling.
Ook is er vanaf groep 5 aanbod op het onderdeel Wereldoriëntatie 
Het aanbod zal wisselend zijn in relatie tot de beschikbare tijd van de leerkracht om dit zorgvuldig voor te
bereiden. 

Hiernaast krijgen de leerlingen onderwijs op afstand vanaf groep 6 hybride wanneer: 
Er lesuitval is door ziekte van de leraar. 
De leerling wegens specifieke redenen niet naar school kan komen. Deze leerlingen zullen dagelijks worden
begeleid door een leerkracht/ onderwijsassistent die op dat moment geen lesgevende taak heeft. 

Inrichting van de lokalen 
De inrichting van de lokalen zal gedurende de komende weken niet wijzigen. Leerlingen maken gebruik van hun
‘eigen’ tafel-stoel. De leerkracht zorgt dat zijn/haar eigen veiligheid past in de gekozen opstelling. Voor de groepen 1
en 2 geldt dat kinderen verspreid over een groot oppervlakte kunnen spelen en werken. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van het lokaal en het speellokaal. We spelen met de kleuters zoveel mogelijk buiten. Leerlingen bezoeken geen
andere lokalen dan de hen toegewezen ruimten. 

Kleuters gr 1/2 en hun zelfstandigheid
We vragen oudersom:
•Kleding die zelfstandig aan-en uitgetrokken kan worden en kan worden 'vastgemaakt' (knopen van broeken,
klittenband e.d.) aan te laten trekken door hun zoon/dochter.
•Om eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd', zoals bijv. schoongemaakt fruit. 

Schooltijden 
Lestijden : 
De kinderen (groep 1 tm 8) gaan in halve groepen 4 dagdelen per week naar school. De schooldagen zijn maandag,
dinsdag, (woensdag), donderdag en vrijdag. Er is een shift van 8.30 tot 11.30 en een shift van 12.30 tot 15.30 uur.
Kinderen gaan 2 keer een ochtend en 2 keer een middag naar school. Dit geldt voor álle leerlingen, groep 1 t/m 8.
Cohorten:
Groen: maandagochtend dinsdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagmiddag 
Blauw: maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagochtend en vrijdagochtend.

Pauzetijden/spel en buitenspelen  
Pauzetijden worden zo ingedeeld dat groepen gescheiden van elkaar buiten spelen. Dit geldt ook voor de groepen 1-
2. We verdelen het plein in delen en scheiden delen met behulp van afzetlint, tape en pionnen. Het exacte rooster
voor buitenspeelmomenten verdeeld over voor-en achterplein wordt de komende 2 weken uitgewerkt. 

Halen/brengen  
Wij laten geen ouders toe in school of op het schoolplein. Wij verzoeken hen dringend om bij het halen en brengen
de afstand van 1.5 meter te respecteren. Kinderen kunnen door slechts één ouder/ verzorgende worden opgehaald. 

Aangepaste in-/uitgangen, inlooptijd van 10 min.:
We moeten voorkomen dat er massale haal-en brengmomenten van leerlingen ontstaan. Dit realiseren wij door:
•Leerlingen te laten halen en brengen met gebruikmaking van inlooptijden van 10 minuten (ochtend vanaf 8.20 en
middag van 12.20)
•Ouders brengen leerlingen niet in school. Zij geven hun kinderen af bij ‘het hek’. 
•Bij de verschillende ingangen van het plein staan teamleden die de leerlingen welkom heten. 
•Leerlingen van groep 1-2 worden door teamleden naar binnen gebracht. 
•Leerlingen kunnen van meerdere ingangen gebruikmaken. Elke groep krijgt een vaste ingang en looproute. 
•Aan het eind van het lesmoment (ochtend/ middag) worden leerlingen groepsgewijs naar buiten gebracht. 
•De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 lopen via hun eigen in-uitgang zelfstandig van het schoolplein. 
•De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 krijgen een vaste en goed zichtbare plek op het voorplein/ bij zij-ingangen en
lopen naar hun vader of moeder als zij die buiten het hek zien staan. 

Jassen en tassen  
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Materialen, zoals jassen en tassen, worden vanaf groep 3 in de lokalen bewaard, zodat er geen opstoppingen
mogelijk zijn bij de kapstokken in de hallen. Ouders wordt verzocht om de tassen ‘zo klein mogelijk te houden’, denk
aan extra materialen die mee naar school worden genomen. De leerlingen hangen hun jas en tas over hun eigen
stoel. 

Onderwijsinhoud 
Het uitgangspunt moet de pedagogische aanpak zijn. Leerlingen gaan dan wel naar school, maar de situatie is niet
zoals deze was. Dit zal vragen oproepen en wellicht ook tot onzekerheid leiden bij leerlingen. De pedagogische
prioriteit is groot . De leerlingen en leraren moeten het openen van de school als positief kunnen ervaren. De leraar
moet ervoor zorgdragen dat dit ook gebeurt. Alle maatregelen die worden getroffen moeten worden uitgelegd en
voorgedaan. Leerlingen moeten ook de ruimte krijgen om hun verhaal te doen over de periode waarin de school dicht
was. 
• Er is ruimte om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt. 
• Er is ruimte om weer aan elkaar te wennen. 
• Er kan worden gesproken over verlies van familieleden of goede bekenden. 

Aanbod vakinhoud groepen 3 t/m 8
We richten ons de komende weken vooral op het onderwijs in de basisvakken rekenen, taal, technisch lezen,
schrijven, spelling en begrijpend lezen. Op de dagdelen dat de leerlingen naar school komen verzorgen wij enkel
lessen die vallen onder de basisvakken. We starten elke dag met een startopdracht. Deze startopdracht staat klaar
voor de kinderen als zij binnenkomen tussen 8:20 en 8:30uur en tussen 12:20 en 12:30 uur. De nadruk ligt hierbij op
opdrachten die bijdragen aan het ophalen van voorkennis of het inoefenen van lesstof. We proberen zo snel mogelijk
zicht te krijgen op mogelijke achterstanden bij kinderen. Dit kan door het afnemen van de toetsen uit de methoden,
door goed te kijken naar de taken die de kinderen hebben gemaakt en door observaties in de groep. Echter zal in de
eerste periode de nadruk liggen op het welbevinden. Aanbod kleuters In deze periode willen we de kleuters volop de
ruimte geven om te spelen, verhalen te delen en het gewone schoolleven weer op te pakken. Hierbij proberen wij uw
kind zo goed mogelijk te begeleiden en te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Wij willen veiligheid bieden en voor
zover mogelijk weer "gewoon" onderwijs.

Sport-spelmomenten i.p.v. bewegingsonderwijs 
Er zal in het programma ruimte gemaakt worden voor een vorm van bewegingsonderwijs. Hierbij zijn de volgende
uitgangspunten leidend:
• We doen sporten en spellen waarbij het fysiek contact minimaal is. 
• Voor en na het spelmoment wassen we allemaal onze handen volgens de richtlijn. 
• Alleen mogelijk als het buiten plaats kan vinden.
• Leerlingen hoeven geen gymkleding mee te nemen. 
• We maken tot nadere informatie omtrent richtlijnen geen gebruik van de gymzaal voor bewegingsonderwijs. 

Aanbod zieke/afwezige leerlingen 
•Zie onderwijs op afstand. 
•Leraren/ onderwijsondersteunend personeel houden contact (telefonisch/via TEAMS) met deze leerlingen. Contact
met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen 
•Oudergesprekken worden online gevoerd via TEAMS.
•De komende weken zullen we deze gespreksmomenten inplannen.
•Ouders kunnen zelf, als hiertoe aanleiding is, eerder om een online-gesprek verzoeken. 

Wij werken conform de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Deze aanpak staat en valt met de gezondheid van de
leraren. Leraren kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. Zelfs met milde
symptomen zoals een verkoudheid moeten leraren thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Hierdoor kan het zijn
dat een groep niet naar school kan omdat er geen vervanging beschikbaar is. Wij zullen dit eerst proberen op te
vangen door de inzet van onderwijsassistenten (zonder lesbevoegdheid).

Zieke leerlingen 
Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met milde
symptomen zoals een verkoudheid moeten ze thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of meerdere
gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te
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blijven tot iedereen in huis 24 uur vrij is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts
of benauwdheid).
•Signaleert een leerkracht dat een leerling op school één van bovenstaande klachten heeft dan treedt de leraar in
overleg met de directie. Ouders wordt verzocht het kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen.
•Signaleert een leerkracht dat een broertje of zusjes afwezig is wegens ziekte dan volgen we dezelfde stappen als
hierboven beschreven. 

Schoonmaak 
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, zullen we de oppervlakken die met de handen in contact zijn
regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakten van tafels, speelgoed,
handgrepen, leuningen, deurklinken, toilettenbrillen, iPads en pc-toetsenborden. 
•Toiletten worden minimaal twee keer per dagdeel schoongemaakt. Tussen de middag nogmaals en na schooltijd.
•Bij het wisselen van de groepen tussen 11:30 en 12:30 uur worden de lokalen de klas (tafels, wasruimte e.d.)
gereinigd. 

Medisch handelen 
Lichte medische handelingen kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd (bijv. pleister plakken bij kleuters),
tenzij het een handeling betreft waar meerdere volwassenen bij betrokken zijn. Wanneer intensieve eerste hulp moet
worden uitgevoerd (bijv. na een ongeluk in de klas of op het plein) en meerdere volwassenen betrokken zijn bij de
hulpverlening, moeten personeelsleden persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Overige zaken
Naschoolse opvang  
Op de middagen dat de kinderen naar school gaan, mogen zij gebruik maken van de NSO waar ouders een contract
mee hebben(2Samen/de Rakkers).De vaste dagen voor de NSO komen te vervallen. Indien ouders een contract
hebben met de Rakkers is ook voorschoolse opvang op deze dagen mogelijk. Ouders worden hierover nog nader
geïnformeerd door de kinderopvangorganisaties met wie zij een contract hebben. 

Noodopvang 
De noodopvang voor kinderen in kwetsbare posities en voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen blijft
bestaan. Dit is vijf dagen per week mogelijk. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur. Op
woensdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur. Naast noodopvang, is de woensdagochtend ingericht voor de opvang van
kwetsbare kinderen.  Aanmelden voor noodopvang is mogelijk via de in de nieuwsbrief verzonden link naar het
inschrijfformulier en ook school nodigt kwetsbare kinderen uit.  

Opvang kinderen collega’s  
Op basis van de huidige richtlijnen voor de noodopvang heeft elke leerkracht recht op noodopvang voor zijn of haar
kinderen op de school waar deze kinderen zijn ingeschreven. Indien deze regeling wordt aangepast, gaan wij als
school samen met de leerkracht op zoek naar een passende oplossing.
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7 Afstandsonderwijs

7.1 Inleiding

In de jaren 2020-2021 en 2021-2022 hebben we door (gedeeltelijke) schoolsluitingen en (deels) afwezige (zieke)
leraren veel ervaring opgedaan met het organiseren van afstandsonderwijs. We willen onze ervaringen en inzichten
uiteraard meenemen in m.n. scenario-4 (rood), maar we sluiten niet uit dat we ook in andere fasen moeten overgaan
op het gedoseerd geven van afstandsonderwijs. Het is ons doel om via afstandsonderwijs optimaal in te spelen op de
behoeften van de zowel de leerlingen als de medewerkers, en dan vooral als er sprake is van een gedeeltelijke
schoolsluiting. In paragraaf 2 besteden we aandacht aan de risico’s van afstandsonderwijs en in paragraaf 3
beschrijven we onze uitgangspunten voor effectief afstandsonderwijs.

7.2 Risico’s afstandsonderwijs

Ten aanzien van de risico’s van afstandsonderwijs onderscheiden we risico’s voor de leerlingen en risico’s voor de
school als organisatie. Voor onze leerlingen geldt:

1. Afstandsonderwijs kan leiden tot leerachterstanden (vooral bij kwetsbare leerlingen en leerlingen die moeite
hebben om de stof bij te houden)

2. Afstandsonderwijs kan leiden tot beperkt welbevinden (sociaal isolement, eenzaamheid en onveiligheid)
3. Afstandsonderwijs kan leiden tot een lagere motivatie van de leerlingen
4. Afstandsonderwijs kan leiden tot een minder actieve deelname aan het onderwijs (gebrek aan concentratie,

slechte of geen digitale middelen, geen geschikte ruimte)

Voor onze organisatie gelden de volgende risico’s:

1. Afstandsonderwijs kan druk zetten op de continuïteit van het onderwijs door veel lesuitval (bijvoorbeeld bij zieke
medewerkers en/of zieke leerlingen)

2. Afstandsonderwijs kan leiden tot een zeer hoge werkdruk en tot gevoelens van onveiligheid
3. Afstandsonderwijs kan gemakkelijk leiden tot onvoldoende aandacht voor de meer praktische vakken

Bij het verzorgen van afstandsonderwijs is het goed om ons bewust te zijn van de bovenstaande risico’s.

Bijlagen

1. Factsheet afstandsonderwijs
2. Infographic afstandsonderwijs
3. Inspectie van onderwijs over effectief afstandsonderwijs

7.3 Onze uitgangspunten (lesgeven)

Met goede lessen (paragraaf 3) en aanvullende maatregelen op schoolniveau (paragraaf 4) is het mogelijk om
effectief afstandsonderwijs te verzorgen. Voor onze lessen is het volgende van belang:

Didactisch handelen: we zorgen voor een duidelijke stap-voor-stap uitleg, voor een heldere structuur (die we
aangeven), voor rust, voor betrokkenheid, voor (veel) oefenen en voor feedback
Interacties: we zorgen voor interactie tussen de leerlingen onderling en interactie tussen de leraar en de
leerlingen. Dit verhoogt de motivatie en zorgt voor meer betrokkenheid. De leraar geeft taken (oefeningen)
waarbij leerlingen moeten samenwerken en zorgt ook dat er sociale interacties plaatsvinden om het
welbevinden te verhogen.
Zelfstandig werken: de leerlingen werken zelfstandig (samen). De leraar splitst daartoe de taak in delen.
Steeds verhelderen we goed: wat moet je doen? Hoe kun je hulp krijgen? Hoe organiseer je feedback?
Extra aandacht voor kwetsbare leerlingen: gemiddeld presteren leerlingen minder goed bij afstandsonderwijs,
en dat geldt dan met name voor leerlingen met leerachterstanden. De leraren besteden extra aandacht aan
juist deze leerlingen. Goede monitoring, intensiever contact, meer steun, meer contact met de
ouders/verzorgers.
Algemeen: de leraren checken de kwaliteit van de ICT-middelen, de kwaliteit van de (werk)ruimte en zorgen
voor contact met de ouders/verzorgers via Socialschools.

7.4 Onze uitgangspunten (schoolniveau)

Het organiseren van afstandsonderwijs is een hele uitdaging, ook voor onze school. Op schoolniveau gelden voor ons
de volgende zaken:
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We organiseren de toegankelijkheid tot het afstandsonderwijs voor alle leerlingen. We verstrekken -indien
nodig- vanaf groep 3 een device (chromebook-Ipad). 
We investeren tijd en geld om de medewerkers te professionaliseren, zodat ze effectiever afstandsonderwijs
kunnen verzorgen. Daarnaast organiseren wij het leren van en met elkaar en delen we good practices. Onze
ICT-specialist schrijft korte handleidingen voor het gebruik van Teams. De schoolleiding is bereid de leraren
verregaand te ondersteunen ten aanzien van het (geven van) afstandsonderwijs.
Onze school acht het zeer belangrijk om bij het afstandsonderwijs te focussen op welbevinden. Daarom heeft
de schoolleiding beleid ontwikkeld voor het extra bewaken van het welbevinden van de leerlingen.
Omdat een deel van de leerlingen zich niet optimaal ontwikkelt tijdens het afstandsonderwijs, heeft de
schoolleiding beleid ontwikkeld voor het geven van extra steun (ondersteuning), bijv. voor het bijspijkeren/
geven van bijlessen en voor het bewust creëren van momenten van automatisering. De inzet is om
achterstanden zo veel mogelijk te voorkomen of zo snel mogelijk weg te werken.
Onze school informeert de ouders/verzorgers steeds over de scenario’s en de daarbij horende maatregelen.
Daarnaast informeren we de ouders/verzorgers zowel mondeling als schriftelijk over de do’s en don’ts van
afstandsonderwijs. We geven ze tips en suggesties, we informeren ze over de dagindeling, over de gewenste
ruimte, de eventuele ondersteuning etc.
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