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Inleiding 

Op 15 juni 2022 heeft het ministerie van OCW het Sectorplan Covid-19 voor het funderend onderwijs 
gepubliceerd waarin 4 scenario’s, de bijbehorende maatregelen en een richtinggevende agenda voor 
een wendbaarder onderwijs beschreven. 
 
In dit document leest u hoe het team van ons kindcentrum het onderwijs vormgeeft en welke regels 
wij hanteren tijdens de verschillende fases van het sectorplan corona.  
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en voor vragen kunt u altijd bij mij terecht.  
 

We blijven ons inzetten voor een zo fijn mogelijk schoolklimaat waarbij de kinderen zo min mogelijk 

hinder ondervinden van de maatregelen.  

Met vriendelijke groet, 

Helga Dol 

Directeur Kindcentrum 
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Fase 1 
De scholen zijn open, zonder verdere maatregelen.  

Schooltijden:  

Schooldagen en tijden Groep 1 t/m 8 

Maandag 8.45u. – 14.30u. 

Dinsdag 8.45u. – 14.30u. 

Woensdag 8.45u. – 12.30u. 

Donderdag 8.45u. – 14.30u. 

Vrijdag 8.45u. – 14.30u. 

 

Brengen en halen:  
De groepen gebruiken de standaard regels voor het brengen en halen van de kinderen, te weten; 

 Alle groepen mogen via een plein naar keuze de school betreden. 

 Ouders nemen bij het brengen van de kinderen afscheid op het plein, de kinderen betreden 

zelfstandig de school. Een dag per week komen de ouders van groep 1 t/m 3 met de kinderen 

mee naar binnen. 

 Bij het ophalen van de kinderen uit de groepen 1/2 staan de leerkrachten op het schoolplein 

en verwijzen de kinderen naar de juiste ouder/verzorger.  

 Bij het ophalen van de kinderen hebben ouders de mogelijkheid om de school te betreden en 

even een kijkje te nemen in de klas.  

 

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. 

 

Besmetting  

Bij een besmetting zie: Quarantaine en isolatie | RIVM  testen worden kosteloos door de overheid 

verstrekt en zijn op school aanwezig voor het personeel en de kinderen.  

 

Ventilatie 

Alle ruimtes zijn voorzien van de juiste ventilatie, dit kan opgevraagd worden bij de afdeling 

huisvesting van Blosse.   

1 – Donkergroen 
Verkoudheid 

 
Scholen volledig open zonder 

maatregelen 

 

 
Basisregels 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie#:~:text=In%20isolatie&text=Dit%20betekent%20dat%20je%20je,hoe%20je%20dat%20kunt%20doen.
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Fase 2 
Zoals bekend heeft het kabinet besloten dat zowel scholen voor het primair  

als het voortgezet onderwijs volledig open kunnen, uiteraard met 

inachtneming van de bekende maatregelen.  

Zo blijft het cruciaal dat we ons houden aan de basisregels (fase 1) 

op het gebied van hygiëne en dat men met klachten thuisblijft.  

 

Schooltijden:  

Schooldagen en tijden Groep 1 t/m 8 

Maandag 8.45u. – 14.30u. 

Dinsdag 8.45u. – 14.30u. 

Woensdag 8.45u. – 12.30u. 

Donderdag 8.45u. – 14.30u. 

Vrijdag 8.45u. – 14.30u. 

 

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, gaat de directie met de 

medewerker in gesprek. Soms is maatwerk nodig, waarbij gekeken wordt naar wat 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 behandelend (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, school en de leerplicht wordt geïnformeerd.  

Er worden daarnaast individuele afspraken gemaakt over het onderwijsaanbod (zorg op maat).  

 

Eten en drinken 

 Wij willen u vragen om eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden 
'genuttigd' (bv. geen lastige bekers en makkelijk te nuttigen fruit). 

 Alle kinderen die jarig zijn krijgen de mogelijkheid om te trakteren. Als traktatie zien wij graag 
voorverpakte traktaties (bv. een zakje chips, een verpakt koekje, een potloodje of gum e.d.).  
Overleg met de leerkracht welke datum het beste uitkomt. De traktatie mag op school genuttigd 
worden, mits bovenstaande regel gehanteerd wordt.  

  

2 – Groen 
Griep+ 

 
Scholen volledig open met 
lichte (basis)maatregelen 

Voorzorgsmaatregelen 

(facultatief) 

Basisregels 

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.
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Brengen en halen:  
De groepen gebruiken de standaard regels voor het brengen en halen van de kinderen. 

 

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. 

 

Hygiëne maatregelen 

Vanzelfsprekend gaan we uit van de nieuwste richtlijnen vanuit het RIVM. 

Op school hebben wij bij beide ingangen een desinfectiestation voor volwassenen staan. 

In elke klas staat voldoende desinfectiemateriaal en papieren handdoekjes, zodat de kinderen en de 

volwassenen tijdens de schooldag veelvuldig hun handen kunnen wassen.  
 

Besmetting  

Bij een besmetting zie: Quarantaine en isolatie | RIVM  testen worden kosteloos door de overheid 

verstrekt en zijn op school aanwezig voor het personeel en de kinderen.  

 

Ventilatie 

Alle ruimtes zijn voorzien van de juiste ventilatie, dit kan opgevraagd worden bij de afdeling 

huisvesting van Blosse.  

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie#:~:text=In%20isolatie&text=Dit%20betekent%20dat%20je%20je,hoe%20je%20dat%20kunt%20doen.
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Fase 3 
Alle regels van fase 1 en 2 gelden en daarnaast hanteren we in fase 3 de volgende 

regels.  

 

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. 

De verplichting om een mondneusmasker te dragen geldt niet voor personen die vanwege  

een beperking of een ziekte geen mondneusmasker kunnen dragen of opzetten of daarvan  

ernstig ontregeld kunnen raken. 

Welke mondkapjes mag ik gebruiken? | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

 

Looproutes 
Waar mogelijk zijn er looproutes. 

Omdat we te maken hebben met een nieuwe opleving van het coronavirus hebben wij besloten om 
dezelfde regels te hanteren als voorheen. Wij hanteren deze regels in ieder geval tot het kabinet 
komt met al dan niet nieuwe maatregelen, daarna zullen wij heroverwegen. Veiligheid en gezondheid 
staan voorop.  
 
Brengen en halen:  

 Houd hierbij als ouder voldoende rekening met een tussenruimte tussen volwassenen van 
anderhalve meter.  
 

 Wij hanteren bij ophalen van de kinderen de volgende routes;  
  

 Groep 1/2 wordt opgehaald bij het pannaveld. 
Zodra de leerkrachten u zien staan, zullen zij uw kind(eren) met u meegeven. 

 De kinderen van groep 3 t/m 8 zullen zelfstandig de school verlaten. 
 
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. 
 

  

3 – Oranje 
Continue strijd 

 
Scholen volledig open met 

pakket maatregelen 

 
Basisregels 

Voorzorgsmaatregelen 

Contactbeperkende 
maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/welke-mondkapjes-geschikt
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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. 

 

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.  

 

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.  
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Fase 4 
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.  

De combinatie van kwetsbare leerlingen, het continueren van het praktijk- en beroepsgericht  

onderwijs en het fysieke onderwijs voor (voor)examenklassen maakt dat een groot deel van de  

leerlingen van deze scholen naar school zal blijven gaan. Hierdoor kunnen scholen voor  

praktijkonderwijs en (v)so besluiten om in z’n geheel fysiek geopend te blijven voor al hun  

leerlingen. Dit is een beslissing van het bevoegd gezag van Blosse. 

 

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. De afstemming  

hiervan gebeurd op directie niveau.  

 
Uitzonderingen contact beperkende maatregelen (scenario rood) 
Het is belangrijk dat bepaalde groepen altijd naar school kunnen komen. De school bepaalt op 
individuele basis of een leerling zich in een kwetsbare positie bevindt. Het gaat dan om:  

 Onderwijsactiviteiten voor leerlingen in een kwetsbare positie (zoals leerlingen in het s(b)o, (v)so, 
pro en nieuwkomers).  

 Praktijkgerichte en beroepsgerichte onderwijsactiviteiten v(s)o. Onderwijsactiviteiten voor 
examenleerlingen v(s)o.  

 Schoolexamens voor voorexamenleerlingen v(s)o.  

 Opvang van leerlingen po/so/sbo in ieder geval met één ouder/verzorger in een cruciaal beroep. 

 Residentieel onderwijs.  
Daarnaast wordt ook aandacht gevraagd voor leerlingen:  

 Met een chronische ziekte en/of handicap; 

 met psychiatrische problematiek; met een ontwikkelingsachterstand, waardoor het bijvoorbeeld 
voor die leerling niet goed mogelijk is om theoretische vakken via afstandsonderwijs te volgen; 

 die afhankelijk zijn van opvang in instellingen;  

 die in een kwetsbare of mogelijk onveilige (pleeg)gezinssituatie zitten; 

 die vanwege sociale/culturele/ economische kwetsbaarheid speciale aandacht behoeven;  

 met grote achterstanden of een groot risico daarop, waaronder kleuters met een VE indicatie, 
kinderen die thuis onvoldoende ondersteuning krijgen of geen rustige ruimte of geen digitale 
voorzieningen hebben;  

 die bij (eerdere) scholensluitingen buiten beeld raakten of een grote leervertraging hebben 
opgelopen. 

 
  

4 – Rood 
Worst case 

 

Scholen niet volledig open 

4a  

Helft v/d 

leerlingen 

4b 

Specifieke 

groepen 

Basisregels 

Voorzorgsmaatregelen 

Contactbeperkende 
maatregelen 
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Rooster 
Opdracht vanuit de overheid is dat de scholen open mogen, met dagelijks de helft van elke groep in 
het gebouw. We delen elke groep in tweeën (groep A en groep B, waarbij we zoveel mogelijk 
rekening hebben gehouden met gezinsleden). Volgens een vast rooster komt elke groepshelft een 
aantal dagen in de week naar school. Op de dagen dat de kinderen op school zijn zullen zij instructie 
krijgen voor het thuisonderwijs de volgende dag. Als een kind niet op school is werkt het thuis aan 
het huiswerk, welke de schooldag daarop nabesproken wordt.  
 
Het rooster is als volgt: 
 

Datum Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 A B A A B 

 A B B A B 

 A B A A B 

 A B B A B 

 

De leerkrachten delen de groep in tweeën op het moment dat fase 4 ingezet wordt en werken met 

bovenstaand rooster.  

 

Buitenschoolse opvang 

De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open na 

schooltijd. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op de dagen dat 

zij niet naar school gaan is de BSO niet beschikbaar.  

 

Noodopvang  

We organiseren noodopvang voor de kinderen waarvan ouders in cruciale beroepen werken, ofwel 

waarvan de sociaal-emotionele situatie ons ernstige zorgen baart. Deze kinderen gaan zelfstandig 

aan het huiswerk waar zij instructie voor gekregen hebben van de leerkracht. Indien u van de 

noodopvang gebruik wilt maken dient u dit aan te geven bij de directeur. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

De sociaal-emotionele ontwikkeling blijft in deze tijden een zeer belangrijk onderdeel van ons 

onderwijs. De intern begeleider van de locatie bewaakt dit proces en zal waar nodig extra 

ondersteuning bieden aan de leerlingen of de leerkracht.  

 

Inzet van personeel 

Bijna elke dag lezen we in het nieuws over personeelstekorten.  

Ook binnen Blosse hebben we hier bijna elke dag mee te maken. Blosse heeft een flexpool waaruit 

we leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen inzetten voor bijvoorbeeld ziektevervanging. 

Helaas is deze pool al een tijdje leeg en zijn de vacatures nauwelijks meer te vullen.  
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In principe staat bij ons op school de eigen leerkracht voor de groep en hebben wij het geluk dat wij 

nog nauwelijks met het personeelstekort te maken hebben gehad. Mocht een leerkracht bij ons op 

school niet fysiek aanwezig kunnen zijn, zullen wij eerst proberen dit intern op te lossen.  

Wij willen u met bovenstaande informatie duidelijk maken dat het kan voorkomen dat er geen 

invaller beschikbaar is, dan kan het zijn dat de groep die dag geen les op school krijgt en de groep 

gevraagd wordt om die dag thuis te blijven en/of thuisonderwijs te volgen.  

 

 


