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Inleiding 

De afgelopen jaren heeft de samenleving te maken gehad met een ernstige pandemie van Covid 19. Ook het 
onderwijs is hier regelmatig en zwaar door getroffen geweest. Verschillende malen hebben scholen hun 
deuren moeten sluiten vanwege lock downs en konden de leerlingen alleen op afstand onderwijs krijgen. Dit 
heeft een zware wissel  getrokken op zowel leerlingen als personeel. 

De rijksoverheid verlangt dat scholen per 1 oktober 2022 over een protocol beschikken, waarin beschreven 
wordt hoe omgegaan wordt met Covid 19 op de desbetreffende school. Het beleid van de overheid is erop 
gericht om scholen zo veel mogelijk open te houden. De overheid onderscheidt 4 scenario’s voor de omgang 
met Covid 19 op school. De scenario’s worden omschreven als donkergroen, groen, oranje en rood. 

Stichting BOOR heeft in het beleid ten opzichte van Covid 19 altijd het beleid van de rijksoverheid gevolgd en 
de adviezen van RIVM en GGD opgevolgd. Uitgesproken is dat Stichting BOOR dit blijft doen.  

 

(Beleids)uitgangspunten 
Onze school hanteert de volgende beleidsuitgangspunten voor de omgang met het Covid 19-virus: 

● We volgen de richtlijnen van de overheid, de GGD  en (daarbinnen) de koers en richtlijnen van stichting BOOR. 
● Onze school blijft open en biedt onderwijs op locatie zo lang dat binnen deze richtlijnen passend blijft. Daarbij 

wordt een open dialoog gevoerd in samenspraak met de medezeggenschapsraad waar er keuzes gemaakt 
moeten worden die de mogelijkheid tot het geven van onderwijs (naast opvang) beïnvloeden. 

● De A.Willeboerschool SO doorloopt jaarlijks bij de start van het schooljaar de checklist van Stichting BOOR 
(Bijlage 1).  

● De uitwerking van de checklist vormt een draaiboek. Het draaiboek moet toepasbaar zijn bij kleurcode oranje 
en rood en maakt waar nodig onderscheid tussen beide situaties. Het draaiboek wordt besproken  met het 
team en de medezeggenschapsraad. Ouders worden geïnformeerd over het draaiboek. 

● Ieder kind wordt, in welke situatie en op welke manier dan ook, naar omstandigheden zo goed mogelijk in staat 
gesteld om onderwijs te volgen.  
 

● De A.Willeboerschool SO kan in maximaal één dag omschakelen naar (deels) online onderwijs. 
● Er is minimaal tweemaal per week contact met elke leerling in geval van een lockdown.  
● Binnen BOOR is BOOR-Connect het primaire communicatiemiddel over corona. Het primaire 

communicatiemiddel in school is de dagelijkse briefing, aangevuld met informatie in de weekbrief. Het primaire 
communicatiemiddel met ouders is Social Schools.  

● Na een lockdown doet De A.Willeboerschool SO een evaluatie onder leerlingen en ouders om verbeterpunten 
op te halen.  
 

● De A.Willeboerschool SO biedt opvang voor leerlingen waarvan tenminste één ouder in een cruciaal beroep 
werkt. Hiervoor hanteren wij de richtlijnen van de overheid voor cruciale beroepen. 

● In lijn met het overheidsbeleid komen kwetsbare leerlingen waar mogelijk altijd naar school. Op basis van een 
individuele beoordeling wordt beoordeeld of er sprake is van kwetsbaarheid of niet: 
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Duiding kwetsbaarheid 
De A.Willeboerschool SO is een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen. 
Leerlingen komen niet alleen op de A.Willeboerschool op basis van een geïndiceerde intelligentie, maar ook 
op basis van de algemene ondersteuningsbehoefte. Dat brengt met zich mee dat de school een groter aantal 
leerlingen kan hebben waarbij sprake is van kwetsbaarheid dan bij omliggende scholen. De school vangt 
leerlingen op basis van een individuele beoordeling al dan niet op school op.  We beoordelen of de 
betreffende leerling opgevangen wordt op school op basis van de indicatoren zoals: 

● Sociaal emotionele ontwikkeling; 
● De kwetsbaarheid in de thuissituatie; 
● De mogelijkheid om thuis het afstandsonderwijs te kunnen volgen; 
● Duiding met betrekking tot kwetsbaarheid in voorgaande jaren. 

 

Scenario’s 
De A.Willeboerschool SO onderscheidt vier mogelijke scenario’s die zich kunnen voordoen bij een uitbraak 
van Covid 19. Hierbij sluit de school aan bij het landelijk beleid van de rijksoverheid. Voor elk scenario is een 
aantal maatregelen noodzakelijk. In samenspraak met stichting BOOR wordt bepaald welk scenario geldig is. 
De scenario’s zijn in onderstaande tabel compact weergegeven. 
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Scenario donkergroen: scholen volledig open zonder aanvullende maatregelen 
 

Maatregelen Activiteit Verantwoordelijke 

● Basismaatregelen.  
● De regels van rijksoverheid met betrekking tot 

corona worden opgevolgd, ook als er (nog) geen 
besmettingen zijn. Op dit moment zijn de regels te 
vinden op:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavi
rus-covid-19  

 

 

Communicatie naar het 

team in de briefing en via de 

nieuwsbrief 

 

Communicatie naar ouders 

via Social Schools en in de 

oudernieuwsbrief 

 

Communicatie naar 

externen bij binnenkomst 

 

 

Directie 

 

 

 

 

Administratie 

 

 

 

Administratie 

 

Aanwezigheid Activiteit Verantwoordelijke 

● Personeel en leerlingen zijn aanwezig. Lessen en 
activiteiten op locatie. 

● In overleg met BOOR/ GGD aanvullende maatregelen 
voor risicogroepen. Richtlijnen RIVM of GGD ten 
aanzien van kwetsbaarheid worden gevolgd. 

 

Communicatie over 

maatregelen naar personeel 

in de briefing en weekbrief; 

naar ouders telefonisch of 

via social schools. 

 

Directie                       

 

 

Ventilatie Activiteit Verantwoordelijke 

● Tenminste 1 raam zomer en winter geopend in elke 
ruimte, waar zich personeel bevindt 

● CO2-meter in elke ruimte aanwezig  

Periodieke communicatie 

over ventilatie via social 

schools en in de briefing. 

 

Directie 

Gezondheid Activiteit Verantwoordelijke 

 Er zijn zelftesten op school 

aanwezig. Voor personeel af 

te halen bij de directie of 

administratie en voor 

leerlingen indien nodig. 

Bevoorrading zelftesten via 

COTERO. 

 

Bevoorrading 

zelftesten door 

directie/ administratie 
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Scenario lichtgroen scholen volledig open met lichte (basis)maatregelen 
 

Maatregelen Activiteit Verantwoordelijke 

Zoals bij het donkergroene scenario   

Aanwezigheid Activiteit Verantwoordelijke 

Personeel 

● Personeel is fysiek aanwezig op de locatie 
● Onderstaande lichte basismaatregelen worden 

genomen ten behoeve van medewerkers die behoren 
tot de risicogroep en/of waarvan gezinsleden tot de 
risicogroep behoren. 

● De directie kan in overleg met een medewerker uit de 
risicogroep aanvullende maatregelen voor deze 
individuele medewerker afspreken. 
 

 

 

 

Leerlingen 

● Leerlingen zijn fysiek aanwezig op de locatie. 
● Maatregelen t.b.v. leerlingen die behoren tot de 

risicogroep en/of waarvan gezinsleden tot de 
risicogroep behoren kunnen onderwijs op afstand 
volgen. De A.Willeboerschool SO verzorgt hiervoor 
een alternatief onderwijsaanbod. Hierover is overleg 
tussen ouders/verzorgers, de leerling en school. 

● Er wordt een start gemaakt met de inventarisatie van  
kwetsbare leerlingen in school; evenals een lijst van 
leerlingen met tenminste een ouder in een cruciaal 
beroep. 
 

 

 

Medewerkers zijn in principe 
aanwezig. Medewerkers uit 
de risicogroep dragen 
mondkapjes indien gewenst. 
 
Medewerkers werken alleen 
in de eigen groepen; er is 
geen groepsdoorbroken 
vervanging om risico’s te 
beperken.  
 
Bij uitbraak in eigen groep 
werkt medewerker vanuit 
huis. 
 
In overleg met ouders 
ontvangen leerlingen uit de 
risicogroep onderwijs op 
afstand. 
 
Het onderwijsaanbod 
geschiedt op basis van 
niveau van de leerling en is 
maatwerk. 
 
Elke groep bereidt voor 
minstens een week 
thuisonderwijs voor op basis 
van het beheersingsniveau. 
 
Technische infrastructuur is/ 
devices zijn op orde. 
 
Benodigd zijn: zelftesten, 
mondkapjes, zeep 
handalcohol, belijnings- 
middelen om looproutes uit 
te zetten, dispensers 

Directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT 
 
 
 
Klassenteams 
 
 
 
 
Klassenteams 
 
 
 
 
Klassenteams 
 
 
 
 
ICT 
 
 
Administratie 

 

 

  

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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Scenario Oranje: scholen open met contactbeperkende maatregelen 

 

Maatregelen Activiteit Verantwoordelijke 

Zoals bij de voorgaande scenario’s. 
Aanvullende maatregelen treden in werking bij meer dan 10 
besmettingen in school. Bij 3 besmettingen in een groep 
gelden ze alleen voor die groep. 
 
Aanvullende maatregelen: 

● Onderwijspersoneel, leerlingen van de bovenbouw 
dragen een mond/neusmasker in de gangen. 

● Er zijn looproutes in de school. 
● Op het plein spelen de leerlingen in ‘bubbels’: vaste 

groepen die met elkaar buiten spelen.  
● Personeel werkt alleen in de eigen groepen en wordt 

niet meer groepsdoorbroken ingezet dan voorzien in 
het vaste rooster.  

● Het al dan niet continueren van bewegingsonderwijs 
en andere (meer) fysieke activiteiten wordt ter 
sprake gebracht. 

● Leerlingen gaan alleen nog maar in- en uit de school 
via de deur in het eigen lokaal. 

● Er worden geen ouders en externen toegelaten in 
school. 

● Er zijn alleen activiteiten op locatie die strikt 
noodzakelijk zijn voor het primaire proces.  Alle 
andere activiteiten vinden op afstand plaats. 

● In het vervoer gelden de protocollen van het 
leerlingenvervoer.  

● De school analyseert nauwkeurig en dagelijks of er 
een verband is tussen de uitbraak van corona bij 
leerlingen en de gezamenlijke reis van- en naar 
school in de taxi. Bij aannemelijk risico blijven 
risicoleerlingen thuis en volgen afstandsonderwijs. 

● Groeps- of schooloverstijgende activiteiten, zoals 
schoolreisjes, feesten en dergelijke vinden alleen in 
de lente of zomer plaats. 

● De lijst met kwetsbare leerlingen wordt definitief  
gemaakt; evenals een overzicht van leerlingen met  
tenminste een ouder in een cruciaal beroep. 
 

 
 
 
 
 
 
Beschikbaar stellen 
materialen. 
 
Uitzetten looproutes. 
 
Communicatie naar ouders 
via social schools. 
 
Communicatie in school in de 
briefing en via de weekbrief 
 
Communicatie met externen 
indien nodig via telefoon of 
teams 

 
 
 
 
 
 
Administratie 
 
 
Conciërge 
 
Directie 
 
 
Directie 
 
 
Klassenteams, 
administratie 
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Scenario Rood: scholen niet volledig open 
 

Maatregelen Activiteit Verantwoordelijke 

Zoals bij de voorgaande scenario’s, aangevuld met 
onderstaande maatregelen: 

● Vanwege de risico’s die de ziektes in 
combinatie met covid 19 geven, zijn de 
leerlingen bij code rood thuis. 

● Er wordt in deze periode afstandsonderwijs 
gegeven. 

● Kwetsbare leerlingen gaan naar school voor 
zover dat gezien de beschikbare capaciteit 
(onderwijs en zorg) veilig mogelijk is. 

● Hetzelfde geldt voor leerlingen met tenminste 
een ouder in een cruciaal beroep. 

● De taxi coördinator legt contact met de 
afdelingen leerlingenvervoer van de 
gemeenten en geeft de roosters door op welke 
dagen welke leerlingen vervoerd moeten 
worden. 

● Met alle leerlingen die niet naar school komen 
is tenminste tweemaal in per week contact 
tussen school en leerling (bij voorkeur door de 
leerkracht). 

● Na afloop van het scenario rood onderzoekt de 
school door middel van een korte vragenlijst 
hoe de periode door ouders en leerlingen is 
ervaren en wat er bij herhaling beter kan. 

● Het scenario rood duurt na instelling tenminste 
twee weken. Dit om verwarring en wrevel 
vanwege snel wisselende omstandigheden te 
voorkomen. 
 

Leerkracht bepaalt 
met IB-er en ortho 
hoe groepen 
gesplitst worden. 
 
Devices mee naar 
huis 
Opstellen lijst 
kwetsbare 
leerlingen/ leer-
lingen met ouders 
in cruciaal beroep 
 
 
Administratie legt 
contact met taxi 
coördinator 
 
 
Via Teams, Google 
Meet of telefonisch 
 
 
ICT stelt in overleg 
met de directie een 
korte vragenlijst op 
en zet deze uit naar 
ouders 

Leerkracht/IB/ortho 
 
 
 
 
Leerkracht/ ICT 
 
Administratie 
 
 
 
 
 
 
Administratie 
 
 
 
 
Leerkracht 
 
 
 
ICT 
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Slotbepaling 
 

De Rijksoverheid, of daarvan afgeleide instanties zoals RIVM en GGD, kan maatregelen instellen, die afwijken 
van de maatregelen die in dit protocol zijn opgenomen. De maatregelen, richtlijnen en adviezen van de 
Rijksoverheid zijn altijd leidend boven de bepalingen uit dit protocol. 

Bijlage 1: Checklist Corona Stichting BOOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


