Draaiboek sectorplan Covid-19 KyKscholen
Inleiding
Op 1 juli 2022 is het sectorplan COVID-19 funderend onderwijs gepresenteerd door het ministerie van
OCW. Het sectorplan beschrijft vier scenario’s voor de aanpak van het virus en de bijbehorende
maatregelen.
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Scholen volledig open zonder

Van scholen wordt verwacht een draaiboek per scenario voor hun eigen context en situatie. Het
draaiboek wordt vooraf uitgewerkt en afgestemd met de medezeggenschapsraad.
Wanneer welk scenario?
Het kabinet besluit wanneer wordt op- en afgeschaald naar een ander scenario. Als het kabinet besluit
om een scenario in werking te laten treden, dan geldt voor scholen dat zij de bijbehorende
maatregelen zo snel mogelijk invoeren (zowel bij op- als afschaling), maar uiterlijk binnen 1 werkweek.
Omdat we hebben gezien dat snelle wisselingen in de geldende maatregelen het draagvlak voor
naleving sterk vermindert, blijven deze maatregelen vervolgens minimaal twee weken geldig. Bij een
onvoorzien noodscenario is het mogelijk dat landelijke maatregelen nodig zijn, die zwaarder zijn dan
in het slechtste scenario van dit plan. Als dit het geval is, dan is het sectorplan niet langer leidend en
verschuift de (totale) regie naar het kabinet.
Model KyK
Wij bieden onze scholen een model draaiboek COVID-19 aan, gebaseerd op een afspraak uit het
verleden van het DO om de richtlijnen van de GGD te volgen. In dit document hebben we op
pragmatische wijze een draaiboek opgenomen, welke overzichtelijk en begrijpelijk is.
Maatwerk
Scholen hebben zelf de ruimte hun eigen regelruimte te benutten en om aanvullende afspraken te
maken met andere partijen in de regio zoals de plaatselijke GGD, gemeente(n), waar landelijke
afspraken niet voldoende houvast bieden. Uitgangspunt daarbij is het creëren en behouden van rust.
Ook is er vrijheid om aanvullende schooleigen afspraken op te nemen in het draaiboek van de
betreffende locatie(s). Het is van belang dat de school hier een goed gesprek over voert met leerlingen,
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ouders/verzorgers en personeel. Het bestuur kan de uitvoerbaarheid van de aanvullende
maatregel(en) toetsen.
Rol (G)MR
Bij maatregelen die het bestuur en/of de school treffen wordt de (G)MR betrokken op basis van de
WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat besluiten snel
kunnen worden genomen. Het draaiboek dient uiterlijk 1 oktober 2022 te worden voorgelegd aan de
medezeggenschapsraad. Afstemming met de medezeggenschapsraad en andere interne- en externe
stakeholders, waaronder kinderopvang gaat hieraan vooraf.
Regievoering
Wij adviseren om per locatie een coördinator aan te wijzen of beter een commissie in te stellen, die
de regie neemt en zorgt voor een passend draaiboek in afstemming met de medezeggenschapsraad.
Monitoring
De scholen worden gevraagd om bij de uitvoering van de maatregelen te zorgen voor een goede
monitoring van het effect in de praktijk, op onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.

Klik hier voor online afbeelding
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Draaiboek scenario’s Corona It Leech
Communicatie
-

Alle communicatie verloopt via de reguliere kanalen.
Communicatie met personeel via mail of WhatsApp (urgent).
Bij iedere wijziging van scenario informeren we via de reguliere kanalen:
• Leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), MR en medewerkers

Fase 1: donkergroen
•
•
•
•

Binnenkomen; alle groepen gebruiken de gebruikelijke ingangen.
Hygiëne; handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog.
Klachten; thuisblijven en advies om te testen.
Bezoekers; ouders en 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.
Klachten; thuisblijven en advies om te testen.
Bezoekers; ouders en externen welkom in de school met 1,5 meter afstand houden.
Alert op kwetsbare doelgroep.

Fase 3: oranje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Binnenkomen; alle groepen gebruiken de gebruikelijke ingangen.
Hygiëne; handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden.
Aandacht voor welbevinden kinderen, teamleden en ouders/verzorgers.
Teamleden houden onderling 1,5 meter afstand.
Ouders/verzorgers adviseren onderling 1,5 meter afstand te bewaren.
Per situatie bekijken of de oudergesprekken online plaatsvinden of op school.
Bezoekers; ouders en externen in principe niet in de school. Waneer het in het belang van het
onderwijsproces van de leerling is mogen ouders/externen wel in school.
Vergaderen/bijeenkomsten online (bij voorkeur).
Alleen onderwijs, geen andere schoolactiviteiten
Alert op kwetsbare doelgroep.
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Fase 4: rood
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Binnenkomen; alle groepen gebruiken de gebruikelijke ingangen.
Hygiëne; handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden.
Aandacht voor welbevinden kinderen, teamleden en ouders/verzorgers.
Teamleden houden onderling 1,5 meter afstand.
Ouders/verzorgers adviseren onderling 1,5 meter afstand te bewaren.
Oudergesprekken online.
Bezoekers; ouders en externen in principe niet in de school. Waneer het in het belang van het
onderwijsproces van de leerling is mogen ouders/externen wel in school.
Vergaderen/bijeenkomsten; online.
Alleen onderwijs, geen andere schoolactiviteiten

Bijlage 1 Sectorplan Corona
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/07/01/sectorplan-corona-primair-envoortgezet-onderwijs)
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