
  
 

Kaart   Onderwijs ten tijde van het Coronavirus   

Voor   Ouders-leerkracht-directie  

  Fase 1; donkergroen Preventie  

Verantwoordelijke  Directeur/ directeur-bestuurder  

Evalueren  Nader te bepalen datum  

 

  

Kaart   Onderwijs ten tijde van het Coronavirus   

Voor   Ouders-leerkracht-directie  

  Fase 2; Groen Preventie  

Verantwoordelijke  Directeur/ directeur-bestuurder  

Evalueren  Nader te bepalen datum  

Aanvullingen en/of aanpassingen fase 2 

  

Kaart   Onderwijs ten tijde van het Coronavirus   

Voor   Ouders-leerkracht-directie  

  Fase 3; Oranje Interventie  

Verantwoordelijke  Directeur/ directeur-bestuurder  

Evalueren  Nader te bepalen datum  

Aanvullingen en/of aanpassingen fase 3  
 



  

Kaart   Onderwijs ten tijde van het Coronavirus   

Voor   Ouders-leerkracht-directie  

  Fase 4: Rood Interventie  

Verantwoordelijke  Directeur/ directeur-bestuurder  

Evalueren  Nader te bepalen datum  

Aanvullingen en/of aanpassingen fase 4  
  
Doel:   
In deze fase is er geen sprake van sluiting van de scholen, maar zijn er wel besmettingen. Leerlingen 
en leerkrachten die besmet zijn, mogen niet naar school. In deze kaart staat beschreven hoe 
besmette leerlingen met milde klachten thuis met schoolwerk aan de slag kunnen en hoe we ons 
onderwijs vormgeven wanneer een leerkracht besmet is en er geen invaller beschikbaar is.  
Er is extra aandacht voor personen met een kwetsbare gezondheid.  
In deze fase is er geen sprake van sluiting van de scholen, maar zijn er wel oplopende besmettingen. 
Er zijn contactbeperkende maatregelen en er is een thuiswerkadvies voor medewerkers. Externen 
komen niet in school en er zijn alleen onderwijs gerelateerde activiteiten.  
In deze fase blijven scholen open, met vergaande contactbeperkende maatregelen. De helft van de 
leerlingen gaat beurtelings naar school. Er is extra aandacht voor de sociale functie van het 
onderwijs.  
 

De invulling is afhankelijk geweest van:  

●  Het RIVM/GGD-advies  

●  Mededelingen en eisen van Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen  

●  Afspraken op bestuursniveau  

●  Afspraken op schoolniveau  
  
Basisadviezen  

  
  



Verantwoordelijkheid ouders:  
* Ouders zorgen voor een plan B, voor wanneer er onverhoopt geen invaller beschikbaar is   
* Leerling met klachten doen een corona zelftest  
* Wanneer de zelftest positief is, wordt de leerling ziekgemeld via Social Schools  
* Ouders checken dagelijks om 7.45 Social Schools  
  
Verantwoordelijkheid school  
* Leerkracht met klachten doet een corona zelftest  
* Wanneer de test positief is, meldt de leerkracht zich ziek  
* Directeur regelt vervanging  
* Leerkracht heeft de groepsmap op orde (wachtwoorden, regels, bijzonderheden, weekplanning)  
* Bij geen vervanging zet de directeur voor 7.45u een bericht op Social Schools  
 * Directie houdt vinger aan de pols bij gezinnen met personen met een kwetsbare gezondheid, en 
maakt waar nodig afspraken met betrekking tot het al dan niet fysiek aanwezig zijn op school 
 
Lestijden beurtelings naar school; zie protocol Borgschool heropening 11 mei 2020. 
 
Afspraken in en om het gebouw  
* Extra aandacht voor de basismaatregelen die op dat moment gelden   
* Groep 1 en 2 gebruikt de kleuteringang 
* Groep 3-6 gebruikt de hoofdingang 
* Groep 7 en 8 gebruikt de ingang van hun eigen klas 
* Geen ouders en externen in de school, alleen strikt noodzakelijk en in het belang van de leerling  
* Volwassenen gebruiken een mondkapje bij verplaatsing in de school  
* We werken in corhorten; gescheiden pauzes en geen groepsdoorbrekende activiteiten (NB: Dit kan 
betekenen dat de gymles voor bepaalde groepen niet door kan gaan. Deze klassen doen een spelles 
op het plein met de eigen leerkracht) 
 
Extra aandacht voor sociale functie van het onderwijs en extra aandacht voor kwetsbare leerlingen 
* Leerkracht neemt twee keer in de week telefonisch of via teams contact op met (ouders van) 
leerlingen die niet op school kunnen komen wegens kwetsbare gezondheid.  
* Bij zorgen om de thuissituatie neemt leerkracht of directie contact op met ouders/verzorgers en 
houdt vinger aan de pols.  
* Voor leerlingen met extra zorgbehoefte is er de gelegenheid om elke dag op school te zijn. School is 
hierin bepalend in afstemming met ouders/verzorgers. 
 

Besmette leerling met geen tot milde klachten  
Het zal in deze periode voorkomen dat een leerling met milde klachten thuis moeten blijven terwijl 
hij/zij wel in staat is om schooltaken te maken. In zo’n geval mag de IPad van de leerling opgehaald 
worden en kan de leerling thuiswerken. Het is voor de leerkrachten niet mogelijk om naast het 
lesgeven in de groep ook de leerlingen thuis te begeleiden of van feedback te voorzien. 
  
Besmette leerling met klachten  
Ziek is ziek! De leerling heeft zijn energie nodig om beter te worden en hoeft geen schoolwerk te 
doen.  
  
Besmette leerkracht – invaller beschikbaar  
De directeur zet voor 7.45 een bericht op Social Schools voor de betreffende groep dat de leerkracht 
afwezig is en dat er een invaller voor de klas staat. De leerkracht zorgt dat de groepsmap goed op 
orde is; wachtwoorden en regels van de klas zijn goed te vinden.  
  
 



Besmette leerkracht geen/milde klachten – geen invaller beschikbaar  
De directeur zet voor 7.45 een bericht op Social Schools voor de betreffende groep. Leerlingen 
kunnen hun IPad ophalen van school. De leerkracht zet een bericht op Social Schools waarin staat 
welke taken de leerlingen die dag moeten maken en hoe laat de leerlingen verwacht worden op 
Teams. 
  
Besmette leerkracht met klachten – geen invaller beschikbaar  
De directeur zet voor 7.45 een bericht op Social Schools voor de betreffende groep. Er worden geen 
lessen gepland op Snappet en de leerkracht is NIET bereikbaar via Social Schools of Teams. Er is 
sprake van overmacht en de leerlingen worden verdeeld over de andere groepen (alleen indien 
mogelijk) of zijn een dag thuis (zie schoolgids; vervanging). 
  
Noodopvang wanneer er geen invaller beschikbaar is  
Wanneer de gehele klas thuis moet blijven omdat de leerkracht besmet is, kunnen ouders met een 
cruciaal beroep gebruik maken van de noodopvang (borgschool@vcpong.nl). Hier graag alleen 
gebruik van maken in uiterste noodgevallen in verband met besmettingen.  
 
 
 * Zie ook Protocol Opening 11 mei (leerlingen beurtelings naar school) en Kwaliteitskaarten: 
 

- Leerkracht mag niet naar school  
- Leerling mag niet naar school 

 
Sharepoint→ Schooldocumenten→ Corona 
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