
 

Draaiboek Corona 
 

Communicatie 

- Naar ouders via de app Social Schools. 

- Naar het personeel via Social Schools of bij urgentie via whatsapp. 

- Bij positieve test doorgeven via Social Schools aan administratie of directie bij alle fases! 

Fase 1: donkergroen 

• Binnenkomen; alle groepen gebruiken hun gebruikelijke ingang. 

• Hygiëne; handen wassen en in elleboog niezen. 

• Klachten; advies om te testen en bij positieve test thuisblijven, testen zijn via school te verkrijgen. 

• Bezoekers; ouders op afspraak en na schooltijd. Externen welkom in de school. 

Fase 2: groen 

• Binnenkomen; alle groepen gebruiken de gebruikelijke ingangen. 

• Hygiëne; handen wassen en in elleboog niezen, geen handen schudden. 

• Bezoekers; ouders en externen in de school moeten 1,5 meter afstand houden. 

Fase 3: oranje  

• Grote aandacht voor welbevinden kinderen, teamleden en ouders/verzorgers.  

• Teamleden houden onderling 1,5 meter afstand.  

• Ouders/verzorgers houden onderling 1,5 meter afstand.  

• Oudergesprekken online.  

• Gescheiden pauzes per bouw.  

• Binnenkomen; alle groepen gebruiken de gebruikelijke ingang. 

• Hygiëne; handen wassen en in elleboog niezen, geen handen schudden, volwassenen mondkapjes bij 

verplaatsen in de gangen, dringend advies vanaf groep 6 mondkapjes bij verplaatsen in de gang.  

• Klachten; thuisblijven met verplichting om te testen en bij positieve test thuisblijven, testen zijn via 

school te verkrijgen. 

• Bezoekers; ouders en externen in principe niet in de school, moet dit wel dan mondkapje verplicht.  

• Vergaderen/bijeenkomsten; online en indien mogelijk thuiswerken.  

• Alleen onderwijs, geen andere schoolactiviteiten. 

Fase 4: rood 

• Grote aandacht voor welbevinden kinderen, teamleden en ouders/verzorgers.  

• Teamleden houden onderling 1,5 meter afstand.  

• Ouders/verzorgers houden onderling 1,5 meter afstand.  

• Oudergesprekken online.  

• Naar school:  

o De helft van de leerlingen beurtelings naar school. 

o Kwetsbare leerlingen en leerlingen van ouders met een vitaal beroep naar school. 

o Voor alle leerlingen thuis wordt huiswerk aangeboden, zowel op paper als online (MOO) 

• Binnenkomen; alle groepen gebruiken hun gebruikelijke ingang. 

• Gescheiden pauzes per bouw. Gemengde activiteiten zoals vieringen, zwemlessen etc. vinden niet 

meer plaats. 

• Hygiëne; handen wassen en in elleboog niezen, geen handen schudden, volwassenen mondkapjes bij 

verplaatsen in de gangen, dringend advies vanaf groep 6 mondkapjes bij verplaatsen in de gang.  

• Klachten; thuisblijven met verplichting om te testen en bij positieve test thuisblijven, testen zijn via 

school te verkrijgen. 

• Bezoekers; ouders en externen in principe niet in de school, moet dit wel dan mondkapje verplicht.  

• Vergaderen/bijeenkomsten; online en indien mogelijk thuiswerken.  

• Alleen onderwijs, geen andere schoolactiviteiten 

 

Al bovenstaande regels worden zo nodig aangepast wanneer er vanuit de overheid/GGD nieuwe 

adviezen komen 



 

Bijlage 1 Sectorplan Corona 

(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/07/01/sectorplan-corona-primair-en-voortgezet-onderwijs)  


