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Algemene inleiding

Voor de zomervakantie 2022 is er een sectorplan COVID-19 funderend onderwijs
verstrekt aan de onderwijsbesturen. Dit sectorplan is een uitwerking van een
hoofdlijnenaanpak. Het betreft een leidraad voor de besturen en scholen voor vier
scenario’s waarin de coronasituatie zich kan bevinden, waardoor scholen per scenario
weten op welke maatregelen vanuit het kabinet zij zich kunnen voorbereiden en
onderwijspersoneel en leerlingen in elk van de scenario’s veilig en verantwoord naar
school kunnen.

Daarnaast biedt het sectorplan een nadere uitwerking van de in de hoofdlijnenaanpak
gepresenteerde wenbaardheidsagenda. In dit deel wordt ingezoomd op acties om
voorbereid te zijn op virusoplevingen of andere voorspelbare verstoringen.

Op basis van het sectorplan en de reeds aanwezige protocollen is dit plan opgesteld.
Dit plan is door de directie opgesteld in samenspraak met de medezeggenschapsraad
en het bestuur van Vereniging Nutsschool Wassenaar. Dit plan is bedoeld voor team én
ouders. Na vaststelling door de MR zal door de directie op hoofdlijnen de aanpak
gedeeld worden met ouders, t.b.v. het verwachtingsmanagement. Vanzelfsprekend
zullen wij via de gebruikelijke kanalen (Social Schools, nieuwsbrief) informatie delen
tijdens de diverse scenario’s. Betreffende groepen worden altijd geïnformeerd bij
positieve testen in de groep en eventuele gevolgen.

De medezeggenschapsraad heeft haar instemming verleend tijdens de vergadering van
22 september 2022.

Erik Los, directeur
september 2022
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Scenario’s
Welke scenario’s kunnen zich voordoen?
Het kabinet werkt met vier scenario’s op basis van advies van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW) voor de aanpak voor de lange termijn, waarin mogelijke
ontwikkelingen van het virus worden geschetst. Bij elk scenario wordt een
maatregelenpakket beschreven. Hiermee willen we voorspelbaarheid creëren voor alle
betrokkenen in het onderwijs, zoals leerlingen, onderwijsgevend en
onderwijsondersteunend personeel en ouders/verzorgers.

In scenario donkergroen (‘verkoudheid’) ziet het kabinet geen noodzaak om specifiek
voor het onderwijs maatregelen te nemen, anders dan de samenleving brede inzet op
preventie en basismaatregelen omtrent hygiëne en gezondheid.

In scenario groen (‘griep+’) wordt van scholen verwacht dat ze extra aandacht hebben
voor personen met een kwetsbare gezondheid. Daarnaast kunnen scholen er in dit
scenario voor kiezen om aanvullende voorzorgsmaatregelen door te voeren.

Wanneer we in scenario oranje (‘continue strijd’) terechtkomen, neemt het kabinet
ingrijpende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan en wordt ook van
scholen verwacht dat zij voorzorgs- en contactbeperkende maatregelen nemen.

In scenario rood (‘worst case’) is het nodig om het aantal personen dat tegelijkertijd in
de school aanwezig is te beperken. In dit scenario is het niet langer mogelijk om alle
leerlingen volledig fysiek naar school te laten gaan. De scholen blijven in dit scenario
open voor de helft van de leerlingen.
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Scenario 1
Op basis van opgedane ervaringen werken wij in elk scenario met de volgende
afspraken:

Basishygiëne
Vanzelfsprekend hanteren wij de basishygiëne, waartoe voldoende middelen aanwezig
zijn binnen de school.

Verkoudheidsklachten kinderen
Testen van kinderen is de verantwoording van ouders en kan en wordt niet door de
school als verplicht gesteld om naar school te kunnen komen. Zie verder de actuele
beslisboom.

Testbeleid
Op school zijn er voldoende testen aanwezig. Wij stellen deze ter beschikking aan
medewerkers. Tevens kunnen ouders van leerlingen uit de groepen 6,7 & 8 testen voor
hun zoon/dochter ophalen. Dit doen wij zolang deze testen door de overheid
beschikbaar worden gesteld aan scholen.
WIj adviseren het testen, met de kanttekening dat wij dit niet kunnen kunnen
verplichten of controleren.

Vervangingsbeleid
In het geval een leerkracht positief is getest op corona dan handelen wij in eerste
instantie vanuit het reguliere protocol “ kortdurende vervanging bij ziekte Nutsschool
Wassenaar”. Wanneer vervanging niet meer mogelijk is, (van toepassing in met name
scenario 3 of 4), omdat er geen vervanging meer mogelijk is, dan kan het betekenen dat
een klas kortdurend thuis aan de slag gaat met schoolwerk. Mocht een leerkracht
hiertoe in staan zijn zal bekeken worden welke mogelijkheid tot digitaal onderwijs van
de leerkracht mogelijk is.

Halen en brengen
Dit is conform de normale gang van zaken. Ouders/verzorgers zetten de kinderen af
tussen 08.30 uur en 08.45 uur. De ouders zijn weer welkom om op het schoolplein te
komen. De kinderen van groep 3 t/m 8 lopen zelf naar de klas. De kleuters mogen door
één ouder/verzorger naar de klas gebracht worden.

Nutsschool Wassenaar, versie 20221001
4



Begin van de dag

● Ouders kunnen voor 08.15 uur een mail sturen als er een belangrijke
mededeling is voor de leerkracht. Voor korte mededelingen kunnen ouders even
meelopen, met uitgangspunt dat uiterlijk 08.45uur de lessen beginnen.
Absent melden van kinderen kan via SocialSchools.

● Leerkrachten vangen vanaf 08.30 uur de leerlingen in de klas op. De lessen
starten om 08.45 uur.

Einde van de dag

Ma-di-do-vr 15.00 uur
Wo: 12.15 uur

De kleuters mogen vanaf 8.30uur met hun ouders de school inkomen. Deze
ouders van leerlingen uit groep 1/ 2 mogen om 14.55 de school in komen om op
15.00uur hun zoon/dochter op te halen bij de klas. (Woensdag is dit 12.10uur)

Leerkrachten lopen aan het eind van de dag met de leerlingen mee naar buiten.
Contact met leerkracht is dan mogelijk. Ouders zijn welkom op het schoolplein.

Klimaat

● De ventilatie voldoet op onze school aan de normen. Voor de zomervakantie is
dit bevestigd door een onafhankelijk onderzoek (Landelijk Coördinatieteam
Ventilatie op Scholen).

● De ventilatie in de klas staat de hele dag op de hoogste stand.
● In de pauzes worden de ramen opengezet.
● Conform onderhoudscontract wordt het klimaatsysteem jaarlijks onderhouden

door een extern bedrijf.

Besmetting op school

Conform de AVG worden coronabesmettingen niet opgenomen in een administratie.
Het verzoek is wel om besmettingen te communiceren met de de leerkracht. De
leerkrachten communiceren dit met de directie. De directie kan bepalen of opschaling
naar een volgend scenario noodzakelijk is, of juist het afschalen van maatregelen
mogelijk is. Besmettingen binnen een groep worden door de leerkracht anoniem
gedeeld met ouders via Social Schools.mogelijk is. Besmettingen binnen een groep
worden door de leerkracht anoniem gedeeld met ouders via Social Schools.
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Scenario 2
Zodra scenario 2 aan de orde is worden een aantal zaken aangepast t.o.v. scenario 1.
Onderstaand zijn de aanvullingen of wijzigingen op scenario 1

Instellen coronateam
Wanneer het aantal besmettingen toeneemt (scenario 2 gaat in en scenario 3 dreigt),
wordt een coronateam samengesteld. Deze bestaat uit: directie, coördinerend
leerkracht, en de administratief medewerker. Zij bespreken en monitoren dagelijks de
situatie en verzorgen de communicatie naar alle betrokkenen (dit geldt ook in scenario
3 & 4). Vanzelfsprekend worden de leden van het bestuur en de
medezeggenschapsraad betrokken bij te nemen stappen en de communicatie.

Basishygiëne
Vanzelfsprekend continueren wij de basishygiëne, waartoe voldoende middelen
aanwezig zijn binnen de school.
In deze fase wordt gevraagd aan medewerkers om naast de dagelijkse schoonmaak, de
tafels etc, dagelijks tweemaal schoon te (laten) maken en wordt geadviseerd om weer
meermaals de handen te wassen.

Testbeleid
In scenario 2 wordt verder ingezet om bij twijfel te testen en thuis te blijven bij klachten.
Testen van kinderen is de verantwoording van ouders en kan en wordt niet door de
school als verplicht gesteld om naar school te kunnen komen. Zie verder de actuele
verwijsboom. De testen voor leerlingen kunnen aangevraagd worden via de leerkracht.
Dit doen wij zolang deze testen door de overheid beschikbaar worden gesteld aan
scholen.

Vervangingsbeleid
In het geval een leerkracht positief is getest op corona dan handelen wij in eerste
instantie vanuit het reguliere protocol “ kortdurende vervanging bij ziekte Nutsschool
Wassenaar”. Wanneer vervanging niet meer mogelijk is, (van toepassing in met name
scenario 3 of 4), dan kan het betekenen dan een klas kortdurend thuis aan de slag gaat
met schoolwerk, met zo mogelijk vormen van digitaal onderwijs van de leerkracht.
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Halen en brengen
Dit is conform de normale gang van zaken. Ouders/verzorgers zetten de kinderen af
tussen 08.30 uur en 08.45 uur. De ouders blijven welkom om op het schoolplein te
komen. De kinderen van groep 3 t/m 8 lopen zelf naar de klas. Mocht de toename sterk
zijn, dan kan de afspraak ingaan dat de kleuters door één ouder/verzorger naar de klas
gebracht worden.

● Ouders kunnen voor 08.15 uur een mail sturen als er een belangrijke
mededeling is voor de leerkracht. Voor korte mededelingen kunnen ouders even
meelopen, met uitgangspunt dat uiterlijk 08.45uur de lessen beginnen.
Absent melden van kinderen kan via SocialSchools.

● Leerkrachten vangen vanaf 08.30 uur de leerlingen in de klas op. De lessen
starten om 08.45 uur.

Kwetsbare kinderen of medewerkers
In dit scenario kunnen situaties optreden dat kwetsbare kinderen of medewerkers
vragen hebben of het veilig voor hen is om naar school te gaan. Hierover kan ten alle
tijden een gesprek over aangevraagd worden bij de directie. Bij eventuele besluiten
geldt dat er een advies van een behandelend arts de basis biedt voor aanpassingen van
het regulier schoolbezoek of de werkzaamheden

Thuisonderwijs

In het geval leerlingen langdurig thuis zijn in scenario 2 geldt dat de leerkracht voor
werk zorgt waarmee een leerling zelfstandig thuis aan het werk kan (wanneer mogelijk
passend bij de leeftijd). Er wordt geen afstandsonderwijs geboden.

Overgang naar scenario 3 en 4.

Het overgaan naar scenario 3 en 4 zal altijd gebeuren op basis van het landelijk advies
en/of het advies van de GGD.
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Scenario 3

Basishygiëne
Vanzelfsprekend continueren wij de basishygiëne, waartoe voldoende middelen
aanwezig zijn binnen de school.
In deze fase wordt gevraagd aan medewerkers om naast de dagelijkse schoonmaak, de
tafels etc, dagelijks tweemaal schoon te (laten) maken en wordt geadviseerd om weer
meermaals de handen te wassen.

Verkoudheidsklachten kinderen

In scenario 3 blijft gelden: bij twijfel te testen en thuis blijven bij klachten.
Testen van kinderen is de verantwoording van ouders en kan en wordt niet door de
school als verplicht gesteld om naar school te kunnen komen. Zie verder de actuele
verwijsboom. De testen voor leerlingen kunnen aangevraagd worden via de leerkracht.
Dit doen wij zolang deze testen door de overheid beschikbaar worden gesteld aan
scholen.

Halen en brengen
In dit scenario blijven alle ouders weer buiten het hek en gaan alle leerlingen zelfstandig
naar binnen. Aan het einde van de schooldag worden alle groepen door de leerkracht
naar het plein gebracht. Ivm het voorkomen van extra drukte is het dringende verzoek
om kinderen door één ouder/verzorger op te halen/te brengen.

In de klas/looproutes

Er wordt gewerkt met vaste looproutes. Het trappenhuis bij de voordeur wordt gebruikt
om naar boven te gaan. Het trappenhuis aan de achterkant wordt gebruikt om naar
beneden te gaan. Dit geldt zowel voor medewerkers als leerlingen, ook als leerlingen
individueel door de school gaan. Groepen gaan onder begeleiding van de
(vak)leerkracht naar buiten.

Vervangingsbeleid
In het geval een leerkracht positief is getest op corona dan handelen wij in eerste
instantie vanuit het reguliere protocol “ kortdurende vervanging bij ziekte Nutsschool
Wassenaar”. Wanneer vervanging niet meer mogelijk is, (van toepassing in met name
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scenario 3 of 4), dan kan het betekenen dan een klas kortdurend thuis aan de slag gaat
met schoolwerk, met zo mogelijk vormen van digitaal onderwijs van de leerkracht.

Thuisonderwijs

Op het moment dat in een klas dusdanig veel leerlingen thuis zijn, kan besloten worden
om kortdurend een gehele groep niet naar school te laten komen en over te gaan op
(gedeeltelijk) digitaal onderwijs aan de gehele groep.

In het geval individuele leerlingen langdurig thuis zijn, geldt dat de leerkracht voor werk
zorgt waarmee een leerling zelfstandig thuis aan het werk kan (wanneer mogelijk
passend bij de leeftijd). Er wordt op bij individuele afwezigheid geen afstandsonderwijs
geboden.

In het lokaal en de gangen

Groep 1 t/m 5
Er zijn geen restricties wat betreft opstelling van tafels in de klas.

Groep 6 t/m 8

Leerlingen zitten uit elkaar in de klas. Het dringende advies is dat

leerlingen op de gang een mondkapje dragen. In de bus is een mondkapje
verplicht.

Medewerkers dragen op de gangen een mondkapje

Groepsactiviteiten extern

Er worden geen activiteiten buiten de school georganiseerd, behalve gym en zwemmen.
Leerlingen groep 7 en 8 dragen naar gym en zwemmen in de bus een mondkapje.
Excursies en uitjes gaan nu niet door.

Pauzes

Het pauzerooster wordt aangepast, en is zoveel als mogelijk sprake van gespreide
pauzes.

Traktaties

Verjaardagen worden in de klas gevierd. Kinderen gaan niet langs individuele collega’s.
Gevraagd wordt aan ouders om alleen voorverpakte verjaardagtraktaties mee te geven.

Nutsschool Wassenaar, versie 20221001
9



Thuiswerken
Medewerkers komen alleen op school voor de primaire lesgevende taken. Verder
vervallen alle fysieke overleggen met collega’s en wordt overgeschakeld op digitale
meetings.

Nutsschool Wassenaar, versie 20221001
10



Scenario 4
De maatregelen uit scenario blijven gelden, waarbij de onderstaande maatregelen
aanvullend zijn.

Halve groepen naar school
Grootste wijzigingen t.o.v. scenario 3 is dat op basis van het landelijk advies er over
wordt gegaan op een organisatie waarbij halve groepen naar school toe komen. Dit
gebeurt op basis van het volgende rooster:
08.30-11.30 groep 1
12.15-15.15 groep 2
De woensdag blijven dezelfde tijden, waarbij groep 1 en 2 om de week wisselen. De
leerkrachten geven aan de kinderen thuiswerk mee. Er wordt geen digitaal onderwijs
verzorgt in deze fase .

In dit scenario vervallen de zwemlessen. In overleg met de leerkracht
bewegingsonderwijs wordt bekeken welk aanbod aan bewegen gegeven kan worden.
Dit geldt hetzelfde voor de vakleerkrachten.Verder gelden alle maatregelen uit scenario
3.

Wordt er overgegaan op naar scenario 4 dan gebeurt dit op basis van het landelijk
advies. Tweewekelijk wordt bekeken of er teruggeschakeld kan worden naar scenario 3.
Dit besluit wordt mede genomen door bestuur/directie in samenspraak met de
medezeggenschapsraad.

Leerlingen met ouders met een cruciaal beroep
In lijn van de landelijke richtlijnen kunnen ouders met een beroep dat is aangemerkt als
een cruciaal beroep (zie landelijk overzicht)  beroep doen op het volledig naar school.
Ouders tonen dit aan met verklaring van de werkgever. Op het moment dat betreffende
leerlingen “extra”naar school komen, werken zij zoveel als mogelijk aan het thuiswerk
dat de overige leerlingen thuis verwerken.

Aanbod
In dit scenario is extra aandacht voor welbevinden van de leerlingen nodig. In het
aanbod zal hier dan ook mede veel ruimte voor worden geboden. Het thuiswerk zal
mede gericht zijn op de basisvaardigheden taal en rekenen.

Bronnen
Nuttige bronnen om te raadplegen t.b.v. het organiseren van het onderwijs:

www.lesopafstand.nl https://leerplaninbeeld.slo.nl https://www.slo.nl/npo
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