
Draaiboek  
Van schoolbesturen en scholen wordt verwacht dat zij op basis van de leidraad per scenario een draaiboek maken. Passend bij hun eigen context en 
locaties, en afgestemd met in- en externe belanghebbenden waaronder de kinderopvang. Dit draaiboek dient uiterlijk 1 oktober 2022 voorgelegd te zijn aan 
de medezeggenschapsraad. Het uitgangspunt is het sectorplan van de overheid. Het kabinet besluit op basis van de wekelijkse duiding van het RIVM welk 
scenario van toepassing is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 
Fase1: donkergroen 

- Alle leerlingen kunnen volledig naar school 
- Basisadviezen hygiëne (handen wassen en tafels schoonmaken) en gezondheid + zorgdragen voor goede ventilatie 

Leerkrachten begroeten de leerling aan het begin en einde van de schooldag. Dit kan door handen schudden, een box, een voet, maar in ieder geval 
begroeten en door het hebben van oogcontact. 
 

- Wanneer een leerkracht positief test, wordt er in eerste instantie gezocht naar een optie voor een vervanger. Indien de leerkracht in staat is om 
online lessen te verzorgen, wordt dat opgestart. Op dag 1 wordt het lesmateriaal van de leerlingen op school opgehaald. Vanaf dag 2 tot en met dag 
5 (indien klachten vrij) worden de lessen online gegeven. 
 

NB Als de situatie daarom vraagt wordt er contact opgenomen met de ouders van kwetsbare leerlingen. In overleg met ouders wordt besproken wat 
haalbaar is. 
NB de vervanging voor de groepen 1/2 wijkt af van groep 3-8. Leerlingen van groep 1/2 hebben geen online onderwijs zoals dat in sommige situaties wordt 
georganiseerd in groep 3-8. De leerlingen van groep 1/2 blijven thuis wanneer de leerkracht positief test en er geen vervanging is. Er wordt bekeken omdat 
zo evenredig mogelijk te verdelen. De klassen kunnen om beurten naar huis worden gestuurd of een deel van de klas (alleen groep 1 thuis en alleen groep 2 
op school) 

 
Fase 2: Groen 

- Alle leerlingen kunnen volledig naar school 
- Basisadviezen hygiëne en gezondheid + zorgdragen voor goede ventilatie 
- Extra aandacht voor personen met kwetsbare gezondheid 
- Als het advies van het RIVM is dat een quarantaine 5 dagen betreft is er geen online onderwijs. Het lesprogramma wordt gedeeld en boeken 

kunnen worden opgehaald.  
- Gezinnen kunnen om zelftesten vragen 
- Wanneer een leerkracht positief test, wordt er in eerste instantie gezocht naar een optie voor een vervanger. Indien de leerkracht in staat is om 

online lessen te verzorgen, wordt dat opgestart. Op dag 1 wordt het lesmateriaal van de leerlingen op school opgehaald. Vanaf dag 2 tot en met dag 
5 (indien klachten vrij) worden de lessen online gegeven. 

 
Fase 3: oranje 

- Alle leerlingen kunnen volledig naar school 
- Basisadviezen hygiëne en gezondheid + zorgdragen voor goede ventilatie 
- Extra aandacht voor personen met kwetsbare gezondheid 



- Contactbeperkende maatregelen (looproutes, gebruik van mondkapje bij verplaatsing 
- Alleen onderwijs gerelateerde activiteiten 
- Als het advies van het RIVM is dat een quarantaine 5 dagen betreft is er geen online onderwijs. Het lesprogramma wordt gedeeld en boeken 

kunnen worden opgehaald.  
- Uitdelen testen voor leerlingen van groep 6 t/m 8 en gezinnen die daarom vragen 
- Leerlingen van groep 6 tot en met 8 dragen een mondkapje bij verplaatsingen in de school 
- Aangepaste buitenspeeltijden; twee groepen per buitenspeelbeurt verdeeld over het plein (iedere groep een half plein) 
- Aanpassen TSO tijden i.v.m. buitenspelen 
- Online vergaderingen en online studiedagen voor leerkrachten 
- Gesprekken met ouders in de regel online 
- Kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders online 
- Wanneer een leerkracht positief test, wordt er in eerste instantie gezocht naar een optie voor een vervanger. Indien de leerkracht in staat is om 

online lessen te verzorgen, wordt dat opgestart. Op dag 1 wordt het lesmateriaal van de leerlingen op school opgehaald. Vanaf dag 2 tot en met dag 
5 (indien klachten vrij) worden de lessen online gegeven. 
 

 
Fase 4: rood 

- Basisadviezen hygiëne en gezondheid + zorgdragen voor goede ventilatie 
- Extra aandacht voor personen met kwetsbare gezondheid 
- Contactbeperkende maatregelen (looproutes, gebruik van mondkapje bij verplaatsing 
- Alleen onderwijs gerelateerde activiteiten 
- Scholen met vergaande contactbeperkende maatregelen. Helft van de leerlingen beurtelings naar school. Indien dit van toepassing is, worden 

ouders en leerkrachten tijdig geïnformeerd. De wijze waarop de leerlingen worden ingedeeld is afhankelijk van de voorschriften vanuit de overheid 
die dan van toepassing zijn. 

- Extra aandacht voor sociale functie van het onderwijs en extra aandacht voor kwetsbare leerlingen 
- Als het advies van het RIVM is dat een quarantaine 5 dagen betreft is er geen online onderwijs. Het lesprogramma wordt gedeeld en boeken 

kunnen worden opgehaald.  
- Uitdelen testen voor leerlingen van groep 6 t/m 8 en gezinnen die daarom vragen 
- Aangepaste buitenspeeltijden; twee groepen per buitenspeelbeurt verdeeld over het plein (iedere groep een half plein) 
- Online vergaderingen en online studiedagen voor leerkrachten 
- Gesprekken met ouders online 
- Kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders online 



- Wanneer een leerkracht positief test, wordt er in eerste instantie gezocht naar een optie voor een vervanger. Indien de leerkracht in staat is om 
online lessen te verzorgen, wordt dat opgestart. Op dag 1 wordt het lesmateriaal van de leerlingen op school opgehaald. Vanaf dag 2 tot en met dag 
5 (indien klachten vrij) worden de lessen online gegeven. 
 
 
 

Vervanging 

Wanneer een collega ziek is en/of positief test op corona geeft hij/zij dat tijdig/ zo spoedig mogelijk door aan Pieter en/of Albertine. Je belt altijd. Bij geen 
gehoor, stuur je een bericht. De leerkracht blijft contact zoeken totdat je Pieter en/of Albertine hebt gesproken. 
 

Als eerste wordt er een beroep gedaan op de vervangingspool. Er worden veel verzoeken voor vervanging gedaan bij de pool en ook de pool heeft te 
kampen met invallers die positief testen. Momenteel komt het er voornamelijk op neer dat vervanging van een klas intern moet worden opgelost. Hiervoor 
zijn verschillende scenario’s. Wat hierbij van belang is dat we blijven waken voor de balans en de werkbaarheid op school. Het inzetten van collega’s zonder 
klas zorgt ervoor dat werk blijft liggen, er geen ondersteuning is in de klas en/of rt/Verrekijkerklas niet doorgaat. Aan de andere kant is het niet voor een 
klas wanneer ze langere tijd geen onderwijs krijgen. Het is soms kiezen uit twee onwenselijke situaties. Met het hieronder beschreven kader willen we de 
balans bewaken tussen het onderwijsproces van leerlingen en de belastbaarheid van leerkrachten.  
 

Leerkracht afwezig: 
Optie 1A: vervangingspool 
Optie 1B:  Inzet Lien (alleen op vrijdag in groep 1/2) 
  Inzet Edwin 
Optie 2A: intern oplossen 
De klas wordt opgevangen door een collega zonder klas. Hieronder staan de leerkrachten die hiervoor worden ingezet met daarachter het aantal dagen per 
maand dat ze kunnen worden ingezet. Het aantal dagen wordt bijgehouden. Bij een overschrijding van het aantal dagen gedurende de maand, wordt de 
collega niet meer ingezet voor een interne oplossing. 

• Gymleerkracht (2) 

• Rt-er (3) 

• Onderwijs assistent (3 maar afhankelijk van de noodzaak voor ondersteuning in groep) 

• IB-er (2) 

• Directie (2) 
 

In totaal kunnen we op deze wijze 13 dagen per maand intern opvangen. Uitgaande van 4 weken per maand (20 onderwijs dagen) voor 10 groepen, 
vervangen we 13 dagen van de 200 dagen per maand waarop vervanging nodig kan zijn (6,5%). 
NB Niet ingezette dagen worden niet meegenomen naar een volgende maand. 



NB Arie Slobdagen worden niet ingezet voor vervanging tenzij collega hiervoor ruimte ziet 
NB Wanneer een klas vaker en/of langdurig naar huis wordt gestuurd, kan er worden gekozen om een ander klas naar huis te sturen. 
 

Optie 2B: duo collega komt extra werken. Indien mogelijk kan de duo-collega van een groep extra komen werken om de klas op te vangen. 
 

Optie 3: leerkracht geeft vanuit thuis online onderwijs (klas is thuis) 
Optie 4: klas wordt naar huis gestuurd. Er is geen online onderwijs 
 
NB de vervanging voor de groepen 1/2 wijkt af van groep 3-8. Leerlingen van groep 1/2 hebben geen online onderwijs zoals dat in sommige situaties wordt 
georganiseerd in groep 3-8. De leerlingen van groep 1/2 blijven thuis wanneer de leerkracht positief test en er geen vervanging is. Er wordt bekeken omdat 
zo evenredig mogelijk te verdelen. De klassen kunnen om beurten naar huis worden gestuurd of een deel van de klas (alleen groep 1 thuis en alleen groep 2 
op school) 
 
 



 

 


