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Draaiboek Covid-19 

Algemeen 

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW het 

sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en 

scholen, zodat zij weten op welk scenario zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs 

veilig en verantwoord gegeven kan worden. Hierbij is het uitgangspunt dat een 

scholensluiting te allen tijde moet worden voorkomen. Naast richting geeft het sectorplan 

ook ruimte voor maatwerk. 

 

Vier scenario’s 

De leidraad voor scholen kent vier scenario’s. Bij ieder scenario hoort een set aan 

maatregelen. In het donkergroene scenario zijn er naast de basismaatregelen geen 

aanvullende maatregelen nodig. In het uiterste geval, het rode scenario, is de helft van het 

aantal leerlingen op school. Het kabinet besluit op basis van de wekelijkse duiding van het 

RIVM welk scenario van toepassing is. De scholen van stichting Keender volgen te allen tijde 

de RIVM en de maatregelen die zij communiceren. Scholen dienen bij op- en afschaling 

binnen een werkweek de bij het nieuwe scenario passende maatregelen in te voeren. Om 

snelle wisselingen te voorkomen zijn de nieuwe maatregelen vervolgens minimaal twee 

weken geldig.  
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Bijlage: Draaiboek per fase 

 

Fase 1 

• Ventileer dagelijks alle ruimtes binnen de school 

• Was regelmatig je handen/ stimuleer handen wassen bij 

kinderen 

• Faciliteer handzeep en coronatesten. (voor 

medewerkers en leerlingen) 

• Bij corona blijf je thuis en ga je in quarantaine. We 

volgen de quarantainerichtlijnen van de overheid. 

• Aanvullende maatregelen op schoolniveau, afgestemd 

met de kinderopvang 

• Draaiboek is besproken met de VSO en overige externe 

partijen 

 

 

Fase 2 

• Ventileer dagelijks alle ruimtes binnen de school 

• Was regelmatig je handen/ stimuleer handen wassen bij 

kinderen 

• Faciliteer handzeep en coronatesten (voor medewerkers 

en leerlingen) 

• Bij corona blijf je thuis en ga je in quarantaine. We 

volgen de quarantainerichtlijnen van de overheid 

• Directeuren hebben extra aandacht voor leerlingen en 

medewerkers (en medewerkers) die een gezinslid 

hebben met een kwetsbare gezondheid. Indien nodig en 

in overleg worden er extra maatregelen genomen 

• Aanvullende maatregelen op schoolniveau, afgestemd 

met de kinderopvang 
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Bijlage: Draaiboek per fase 

 

Fase 3 

• Ventileer dagelijks alle ruimtes binnen de school 

• Was regelmatig je handen/ stimuleer handen wassen bij 

kinderen 

• Faciliteer handzeep/ mondkapjes en coronatesten(voor 

medewerkers en leerlingen) 

• Bij corona blijf je thuis en ga je in quarantaine. We 

volgende de quarantainerichtlijnen van de overheid 

• Directeuren hebben extra aandacht voor leerlingen en 

medewerkers (en medewerkers) die een gezinslid 

hebben met een kwetsbare gezondheid. Indien nodig en 

in overleg worden er extra maatregelen genomen 

• Keender-crisisteam zorgt zo spoedig mogelijk voor een 

standaard- brief die als communicatiemiddel naar 

medewerkers/ ouders verzonden wordt 

• Directeur waarborgt de interventieafspraken zoals 

gecommuniceerd door Keendercrisisteam 

• Er is een looproute in de school om nauw contact te 

voorkomen 

• Bij verplaatsing worden mondkapjes gebruikt door 

kinderen van groep 6, 7 en 8 en alle personeelsleden 

• Geen ouders/verzorgers in de school 

• Medewerkers die geen noodzakelijke werkzaamheden 

op locatie hoeven te verrichten, werken thuis 

• Aanvullende maatregelen op schoolniveau, afgestemd 

met de kinderopvang 

• Pauzes worden gespreid/ groepen worden verdeeld over 

het schoolplein 

• Teambijeenkomsten vinden bij voorkeur online plaats 
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Fase 4 

• Ventileer dagelijks alle ruimtes binnen de school 

• Was regelmatig je handen/ stimuleer handen 

wassen bij kinderen 

• Faciliteer handzeep/ mondkapjes en 

coronatesten(voor medewerkers en leerlingen en 

leerlingen) 

• Bij corona blijf je thuis en ga je in quarantaine. We 

volgen de quarantainerichtlijnen van de overheid.  

• Directeuren hebben extra aandacht voor leerlingen 

en medewerkers (en medewerkers) die een gezinslid 

hebben met een kwetsbare gezondheid. Indien 

nodig en in overleg worden er extra maatregelen 

genomen 

• Keender-crisisteam zorgt zo spoedig mogelijk voor 

standaard- brief die als communicatiemiddel naar 

medewerkers/ ouders verzonden wordt. 

• De helft van de leerlingen gaat beurtelings naar 

school. Scholen communiceren tijdig hoe de 

verdeling van de halve groepen eruit ziet  

• De kinderen die thuis werken krijgen 

thuiswerkopdachten mee (er is geen hybride 

onderwijs) 

• Er is extra aandacht voor kwetsbare leerlingen en er 

worden afspraken gemaakt om deze kinderen te 

begeleiden 

• Directeur waarborgt de interventieafspraken zoals 

gecommuniceerd door Keendercrisisteam  

• Er is een looproute in de school om nauw contact te 

voorkomen 

• Bij verplaatsing worden mondkapjes gebruikt door 

kinderen van groep 6, 7 en 8 en alle personeelsleden 

• Geen ouders/ verzorgers in de school 

• Medewerkers die geen noodzakelijke 

werkzaamheden op locatie hoeven te verrichten, 

werken thuis 

• Aanvullende maatregelen op schoolniveau, 

afgestemd met de kinderopvang 

• Bepaalde doelgroepen mogen naar schoolblijven 

komen. School bepaalt welke kinderen tot deze 

doelgroep behoren 
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• Er zijn afspraken gemaakt over het aanbod van 

executieve functies en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling (welbevinden) 

 

 


