
Draaiboek diverse scenario’s COVID-19  

 

Voor u ligt het COVID-19 draaiboek met daarin diverse scenario’s omtrent COVID-19. Het draaiboek kent 

4 scenario’s; Donker Groen, Groen, Oranje en Rood 

Donkergroen 
Basismaatregelen. 
 
Scholen zijn volledig 
open met 
basismaatregelen. 

Groen 
Basismaatregelen+extra 
aandacht personen met 
een kwetsbare 
gezondheid. 
 
Scholen zijn volledig open 
met extra aandacht voor 
personen met een 
kwetsbare gezondheid. 

Oranje 
Basismaatregelen+ 
voorzorgsmaatregelen+ 
contactbeperkende 
maatregelen 
 
Scholen zijn volledig open 
met een pakket 
maatregelen. 

Rood 
Verregaand 
contactbeperkend. 
 
Scholen niet volledig 
open: helft van de 
leerlingen is op school en 
de andere helft krijgt 
afstandsonderwijs. 

 

Wanneer welk scenario? 

Het kabinet besluit wanneer wordt op- of afgeschaald naar een ander scenario. Indien het kabinet 

besluit om een scenario in werking te laten treden, dan geldt voor scholen dat zij de bijbehorende 

maatregelen zo snel mogelijk invoeren, maar uiterlijk binnen één werkweek. Deze maatregelen blijven 

vervolgens minimaal twee weken geldig.  

 

Donkergroen Basismaatregelen. Scholen volledig open met basismaatregelen 

Landelijke maatregelen Wat moet er gebeuren Door wie? Wie is 
eindverantwoordelijk? 

Wanneer 
afgerond? 

Basismaatregelen t.a.v. hygiëne en 
gezondheid, zoals die samenlevings-
breed gelden 

• Handen wassen 

• Hoesten en niezen in de 
elleboog 

• Blijf thuis bij klachten en doe 
een test 

• Eventueel: herinvoering van 
de 1,5 meter maatregel als 
basisregel. De afstandsnorm 
geldt niet voor personen die 
onderwijs organiseren en 
degenen die daaraan 
deelnemen wanneer zij zich 
in de school bevinden.  

Voorbereiding op 
eventuele opschaling 
scenario. 
 
Medewerkers en 
leerlingen met een 
kwetsbare gezondheid 
zijn in beeld.  

Team, leerlingen en 
ouders.  
 
 
Groepsleerkrachten en 
de directeur.  
 
 
 
De directeur is 
eindverantwoordelijk. 

Oktober 2022 
 
 
 
Begin van het 
schooljaar in 
beeld gebracht. 
 
 
Binnen 24 uur 
na het activeren 
van 
Donkergroen  

    

Zorg voor goede ventilatie. 
navragen 

CO2-meter in elk lokaal 
zodat de luchtkwaliteit 
in beeld is. 

Werkgever regelt dit 
en is 
eindverantwoordelijk. 

September 2022 

    



Schooleigen maatregelen Meest recente 
Beslisboom delen met 
de ouders. 
 
Sneltesten blijven 
aanbieden. 

Directeur 
 
 
 
Team 

Binnen 24 uur 
na publicatie. 
 
 
Minimaal 1 keer 
per 2 weken. 

 

Groen. Basismaatregelen+ extra aandacht personen met een kwetsbare gezondheid.  

Scholen zijn volledig open met extra aandacht voor personen met een kwetsbare gezondheid. 

Landelijke maatregelen Wat moet er gebeuren? Door wie? Wie is 
eindverantwoordelijk? 

Wanneer 
afgerond?  

Extra aandacht voor personeel en 
leerlingen met kwetsbare 
gezondheid 

Personeel en leerlingen 
die kwetsbaar zijn 
maken dit kenbaar bij 
de directeur.  

Leerkrachten geven 
vanuit scenario 
Donkergroen aan de 
directeur door welke 
leerlingen kwetsbaar 
zijn.  

Voor 1 oktober 
2022 

 Alternatief 
onderwijsaanbod 
kwetsbare leerlingen. 
Zij kunnen in een aparte 
ruimte les krijgen of 
krijgen thuisonderwijs. 

De 
onderwijsassistenten 
kunnen de kwetsbare 
leerlingen middels 
Teams of afgezonderd 
van de groepen les 
geven.  

Binnen 2 
werkdagen van 
de oa. 

Schooleigen maatregelen    

 Aanbieden van 
schermen tussen 
personeel en leerlingen. 

Aangeboden door de 
werkgever (zijn nog op 
school aanwezig) 

Binnen 24 uur. 

 Ouders worden 
geïnformeerd middels 
een nieuwsbrief. 

Informatiebrief vanuit 
het kernteam vormt 
de basis voor de 
schoolnieuwsbrief. 
 
De directeur verzorgt 
de nieuwsbrief voor de 
ouders. 

Voor aanvang 
van de eerst 
volgende 
schooldag.  

 

Oranje. Basismaatregelen + voorzorgsmaatregelen + contactbeperkende maatregelen. Scholen volledig 

open met pakket maatregelen. 

Landelijke maatregelen Wat moet er gebeuren? Door wie? Wie 
eindverantwoordelijk? 

Wanneer 
afgerond? 

Mondkapjes bij verplaatsing, 
verplicht voor personeel en 
leerlingen. 

Communicatie richting 
ouders, leerlingen en 
personeel. 

Directeur Voor de eerst 
volgende 
werkdag. 

Looproutes Looproutes markeren Team, directeur is 
eindverantwoordelijk 

Voor de eerst 
volgende 
werkdag 



Gespreide pauzes Aangepast rooster in 
werking stellen 

Team, directeur is 
eindverantwoordelijk 

Voor de eerst 
volgende 
werkdag 

Waar mogelijk de veilige 
afstandsnorm hanteren.  

   

Geen externen / ouders/ verzorgers 
in de school. 

Alternatieve 
contactmomenten met 
ouders/verzorgers. 
 
Externen via Teams. 

Team, directeur is 
eindverantwoordelijk 

Voor de eerst 
volgende 
werkdag 

Thuiswerken door 
onderwijspersoneel (in lijn met 
landelijke richtlijn) 

Afspraken maken welk 
contact digitaal plaats 
vindt.  

Team, directeur is 
eindverantwoordelijk 

Voor de eerst 
volgende 
werkdag 

Alleen onderwijsgerelateerde 
activiteiten. 

 Team, directeur is 
eindverantwoordelijk 

 

Schooleigen maatregelen    

Iedere groep gaat via zijn eigen 
buitendeur het lokaal in en uit.  

 Team, directeur is 
eindverantwoordelijk 

Voor de eerst 
volgende 
werkdag 

Verschillende begin- en eindtijd per 
groep 

Per groep zit er 5 
minuten aanvangstijd 
verschil en bij het 
uitgaan idem. 

Team, directeur is 
eindverantwoordelijk 

Binnen 24 uur. 

 

Gespreide pauzes: 

10.00-10.15 10.15-10.30 10.30-10.45 

Gr 3/ 4/ 5 Gr 6/7/8 Gr 1/2  

12.00-12.15 12.15-12.30 12.30-12.45 

Gr 3/4/5 Gr 6/7/8 Gr 2 

 

Begin- en eindtijden 

Groep Begintijd Eindtijd 

1 /2/ 3 8.20 uur  Groep 1: 12 uur, 14.05 uur 

4/5  8.25 uur 14.10 uur 

6 /7/ 8 8.30 uur 14.15 uur 

 

Voor alle maatregelen geldt: de ouders worden op de avond van een persconferentie middels een extra 

nieuwsbrief door de directeur geïnformeerd. De leerkrachten zetten een samenvatting op het 

communicatiemiddel naar ouders.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Rood. Verregaand contactbeperking.  

Scholen niet volledig open: helft van de leerlingen is op school en de andere helft krijgt 

afstandsonderwijs. 

Landelijke maatregelen Wat moet er gebeuren? Door wie? Wie is 
eindverantwoordelijk? 

Wanneer 
afgerond? 

Helft van de leerlingen is op school. Aangepaste roosters 
treden in werking.  

Leerkrachten, 
directeur is 
eindverantwoordelijk.  

Voor 1 oktober. 

 Uitzonderingsgroepen 
aanwijzen. 

  

 Afstandsonderwijs 
inrichten. 

  

Intensivering aandacht voor sociale 
functie van het onderwijs 
 

Activiteiten 
ondernemen om extra 
aandacht aan de 
executieve functies en 
het sociaal-emotioneel 
welbevinden van de 
leerlingen.  

Groepsleerkrachten. 
Tijdens de 
contactmomenten op 
school is er ruimte 
voor diverse 
activiteiten.  

Zodra Rood in 
werking treedt.  

Schooleigen maatregelen    

Thuiswerkende leerlingen zelf hun 
werk laten brengen volgens 
individuele afspraak.  

Sociale functie. Groepsleerkrachten  

Leerkrachten brengen werk naar de 
leerlingen (groep 1 en 2) 

Extra aandacht, gesprek 
met leerlingen en 
ouders 

Groepsleerkrachten  

 

 


