
 

 

 

 

WERE DI DRAAIBOEK CORONA SCENARIO’S 

NAJAAR 2022 
Hierbij het Were Di-draaiboek corona najaar 2022, gebaseerd op het ‘sectorplan covid-19 

funderend onderwijs’. Doel van dit plan het onderwijs zolang mogelijk fysiek te laten plaatsvinden. 

Voor besmette leerlingen blijft de verplichting tot het aanbieden van afstandsonderwijs bestaan. 

De overheid besluit wanneer er overgegaan wordt naar een ander scenario. De school moet zo snel 

mogelijk het nieuwe scenario gaan uitvoeren (uiterlijk binnen één werkweek). Voordat een nieuw 

scenario ingevoerd wordt is er overleg met de medezeggenschapsraad. Een uitgewerkt draaiboek 

per scenario wordt gemaakt (uiterlijk 1 oktober 2022 gereed). Eventuele aanvullende maatregelen 

kunnen alleen doorgevoerd worden wanneer deze passen binnen het geldende scenario en wanneer 

de MR hiermee instemt. Na invoering van het nieuwe scenario blijft dit minimaal twee weken actief. 

Bij iedere stap in het plan wordt naar medewerkers, leerlingen en ouders gecommuniceerd in welk 

scenario we komen en welke aanvullende maatregelen er zijn.  

In ieder scenario is testen belangrijk, school verstrekt iedere week 2 testen aan iedere 

leerling/medewerker. 

 

 

 

 

  



 

 

Scenario 1: donkergroen  
 

Scenario Standaardmaatregelen  
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1 – Donkergroen -  

Basismaatregelen 

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

- Zorgen voor goede ventilatie 

 

- Algemeen: bij ziekmeldingen wordt gevraagd of leerlingen/medewerkers positief getest zijn op 

corona (hierop hoeft niet geantwoord te worden) 

o bij Corona gerelateerde klachten wordt in Magister een registratie gedaan als de 

leerling afstandsonderwijs (      ) wil volgen. Bij deze leerlingen moeten wij dit bieden. 

Er is dan de keuze om te werken met een buddy of klassikaal werken met MS Teams 

(deze wordt gestreamd naar de leerling die recht heeft op afstandsonderwijs). 

Docenten informeren de leerlingen over de gekozen werkwijze. 

o Bij een positief geteste docent: 

▪ Wanneer een docent echt ziek is, werkwijze als bij ziekte. 

▪ Wanneer lesgeven kan dan geeft de docent les vanuit huis (MS Teams), de klas 

krijgt indien mogelijk een vervanger die toeziet op een rustig verloop van de 

les. 

o Bij een positief geteste medewerker (niet zijnde een docent): 

▪ Wanneer een medewerker echt ziek is, werkwijze als bij ziekte. 

▪ Wanneer werken kan dan werkt de medewerker vanuit huis. 

 

- In scenario donkergroen gelden alleen de basismaatregelen die voor de hele samenleving 

gelden. In dit scenario zijn er geen specifieke aanvullende maatregelen voor het onderwijs.  
o Basismaatregelen  

▪ Op dit moment zijn de basismaatregelen: handen wassen, hoesten en niezen in 
de elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test, zorg voor voldoende 
frisse lucht en haal tijdig een vaccin, booster- of herhaalprik.  

 

o Zorgen voor goede ventilatie 

▪ Frisse lucht is gezond en noodzakelijk voor leerlingen en onderwijspersoneel 
om op school goed te kunnen leren en werken. Goed ventileren draagt bij aan 
het beperken van de verspreiding van virusdeeltjes. Van scholen wordt 
verwacht dat ze actief werk (blijven) maken van goede ventilatie. 

• Were Di investeert ruim 4,5 miljoen Euro in een verbetering van de 
ventilatiecapaciteit en de energietransitie (realisatie gepland 2023).  

▪ Tot die tijd is actief ventileren de passende oplossing; ramen en deuren open 
tijdens de leswisseling minimaal 10 minuten. 

 

- Communicatie 
o Were Di communiceert wanneer scenario 1 ingaat, middels een e-mail aan 

medewerkers, ouders en leerlingen en berichtgeving op de website. 
o Via Magister worden docenten geïnformeerd over de leerlingen die Corona gerelateerd 

vanuit huis werken (     ). 

o Docenten informeren de klassen of zij het afstandsonderwijs met een buddy of 
klassikaal via MS-Teams verzorgen. 

 

  



 

 

Scenario 2: groen  

 

- In scenario groen gelden alle maatregelen zoals genoemd in scenario donkergroen. Daarnaast 
gelden enkele maatregelen voor het onderwijs die ook in vele andere sectoren gelden, en die 
betrekking hebben op het zorgen voor een verantwoorde schoolomgeving voor mensen met 
een kwetsbare gezondheid. 

o Bij ziekmeldingen  

Leerlingen en medewerkers die in nauw contact met de besmette persoon zijn geweest 

worden middels een brief geïnformeerd. 
o Personeel 

De school zorgt voor een veilige en gezonde werkplek. Bijvoorbeeld door maatregelen 

te nemen die de kans op besmetting verminderen. Ook nemen we extra maatregelen 
voor kwetsbare werknemers. Indien een medewerker zich extra zorgen maakt, wordt 
aangeraden om eerst in gesprek te gaan met de teamleider. We kijken altijd naar de 
individuele situatie, maatwerk is het uitgangspunt. 

o Leerlingen 
Bij leerlingen kan de vraag ontstaan of het voor hen verstandig is om naar school te 

gaan, in verband met een kwetsbare gezondheid van zichzelf of een gezinslid. Scholen 
dienen voor deze leerlingen een alternatief onderwijsaanbod te verzorgen. Er is overleg 
tussen ouders/verzorgers, leerling en school nodig over wat daarin mogelijk is.  
Voor wanneer leerlingen (willen) thuisblijven omwille van corona is een 
Handelingskader opgesteld, met daarin tips, vragen en antwoorden en handreikingen. 
Wanneer de school en ouders/verzorgers het met elkaar eens zijn over een alternatief 
onderwijsprogramma (inclusief toetsing), wordt de leerling geacht dat programma 

daadwerkelijk te volgen. Indien een leerling daar niet aan meedoet, dan moeten 
scholen het ongeoorloofd verzuim melden; de leerplichtambtenaar kan vervolgens 
contact zoeken met de ouders/verzorgers. 

o Versterking basismaatregelen 

Alle ingangen, klaslokalen, kantoren en werkruimten worden voorzien van 
desinfecterende middelen. 

 
- Communicatie 

o Were Di communiceert wanneer scenario 2 ingaat, middels een e-mail aan 
medewerkers, ouders en leerlingen en berichtgeving op de website. Hierin aandacht 
voor: 

▪ Maatregelen om de besmettingen te verminderen 
▪ Maatregelen voor kwetsbare leerlingen en medewerkers 
▪ Maatregelen voor leerlingen en medewerkers met kwetsbare gezinsleden. 

o Bij een besmetting (leerling of medewerker) worden leerlingen en medewerkers die in 
nauw contact met de besmette persoon zijn geweest middels een brief geïnformeerd.  

  

 Scenario Standaardmaatregelen (cumulatief) 
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2 – Groen –Basis + extra aandacht 

personen met kwetsbare gezondheid 

- Extra aandacht voor personen met 

kwetsbare gezondheid 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/handelingskader-thuisblijvers-corona/


 

 

Scenario 3: oranje 
 

Scenario Standaardmaatregelen (cumulatief) 
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3 – Oranje  

Basis + voorzorg + 
contactbeperkend 

 

- Gebruik van mondkapjes bij verplaatsing 

- Gebruik van looproutes 

- Gespreide pauzes 

- Waar mogelijk de veilige afstandsnorm hanteren 

- Geen externen/ouders/verzorgers in de school 

- Thuiswerken door onderwijspersoneel (in lijn met 

landelijke richtlijn) 

- Alleen onderwijsgerelateerde activiteiten 

Wanneer er sprake is van een nieuwe virusopleving  

- In scenario oranje gelden alle maatregelen zoals genoemd in scenario donkergroen en groen. 
Daarnaast zullen we maatregelen treffen om het fysieke onderwijs zo verantwoord mogelijk 

doorgang te laten vinden.  
 

o Voorzorgsmaatregelen 
▪ Mondkapjes bij verplaatsing  

• Docenten wisselen 3 minuten voor einde les van lokaal en/of 
werkruimte 

▪ Mobiele telefoons gaan niet meer in de hotels 
▪ Looproutes 

• In de school wordt, waar mogelijk, gewerkt met looproutes (zie bijlage, 

plattegronden gebouwen) 
▪ Gespreide pauzes 

• Dit is de normale werkwijze op Were Di 
▪ Afstand houden waar mogelijk 

• De afstandsnorm is anderhalve meter tot anders geadviseerd wordt 
• In de lokalen wordt, waar mogelijk, een docenten werkplek gemarkeerd 

• In de lokalen worden voor de docenten werkplek spatschermen 
opgehangen/geplaatst 

o Contactbeperkende maatregelen 
▪ Geen externen en ouders/verzorgers in de school 

• Externen en ouders/verzorgers komen alleen in de school als het 
noodzakelijk is voor het primaire onderwijsproces of in het belang van 
de individuele leerling. Waar het overleg digitaal kan plaatsvinden heeft 

dat de voorkeur. Het is aan de school deze afweging te maken. 
▪ Thuiswerken door onderwijspersoneel 

• Aansluiten bij het landelijk thuiswerkadvies waar mogelijk. 
Onderwijspersoneel dat geen les geeft, of anderszins in het belang van 
de leerling niet op school hoeft te zijn, werkt indien mogelijk thuis. 
Vergaderingen vinden bij voorkeur online plaats. Vanaf vijf personen 
vinden vergaderingen verplicht online plaats. 

▪ Alleen onderwijsgerelateerde activiteiten 
• Alleen onderwijsgerelateerde activiteiten kunnen doorgaan. Het is aan 

de school om een afweging te maken wat hieronder wordt verstaan.  

 

- Communicatie 
o Were Di communiceert wanneer scenario 3 ingaat, middels een e-mail aan 

medewerkers, ouders en leerlingen en berichtgeving op de website. Hierin aandacht 
voor: 

▪ Maatregelen om het fysieke onderwijs zo goed verantwoord mogelijk doorgang 
te laten vinden.  

• Afstandsregels in de school 
• Regels over mondkapjes 
• Looproutes in de school 

▪ Informatie over ontvangst van externen op school 
▪ Informatie over andere activiteiten dan onderwijs. 



 

 

Scenario 4: rood 
 

Scenario Standaardmaatregelen (cumulatief) 
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4 – Rood  

Verregaand 

contactbeperkend 

- Helft van de leerlingen is op school 
- Intensivering aandacht voor sociale functie van het 

onderwijs 

Het is in dit scenario niet meer mogelijk om alle leerlingen tegelijkertijd naar school te laten gaan. 

- In scenario rood gelden alle maatregelen zoals genoemd in scenario donkergroen, groen en 
oranje. Met de volgende beperkende maatregelen: 

o Omdat fysiek naar school gaan voor alle kinderen en jongeren heel belangrijk is, gaan 
in dit scenario alle leerlingen beurtelings naar school.  

o Daarbij is extra aandacht voor kwetsbare groepen. Uitzonderingsgroepen gaan in dit 

scenario nog wel volledig fysiek naar school. 
o De helft van de leerlingen krijgt onderwijs op school en de andere helft van de 

leerlingen krijgt thuiswerkopdrachten.  
o Uitzonderingen 

▪ Onderwijsactiviteiten voor leerlingen in een kwetsbare positie (school bepaalt) 
▪ Praktijkgerichte en beroepsgerichte onderwijsactiviteiten  

▪ Onderwijsactiviteiten voor examenleerlingen  
▪ Schoolexamens voor voorexamenleerlingen  

o Intensivering aandacht voor sociale functie van het onderwijs: 
▪ In dit scenario geven wij meer aandacht aan de leerling tijdens de lessen van 

de mentor. Het aantal uren dat de mentor met zijn/haar klas heeft, wordt zo 
mogelijk vergroot. 

 

- Communicatie 
o Were Di communiceert wanneer scenario 4 ingaat, middels een e-mail aan 

medewerkers, ouders en leerlingen en berichtgeving op de website. Hierin aandacht 
voor: 

▪ De dagen dat de leerlingen het onderwijs fysiek moeten volgen 
▪ Welke uitzonderingsgroepen er zijn en op welke dagen zij fysiek het onderwijs 

volgen. 

 

 

Scenario 5: zwart – niet door de rijksoverheid uitgewerkt, is nadrukkelijk niet gewenst, de 

samenleving moet open blijven 

 

Scenario 
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5 – zwart 

Lockdown 

- Iedereen thuis 
o Wanneer de GGD de school om redenen sluit 
o Wanneer de overheid dit landelijk besluit 

- School verzorgt opvang kwetsbare jongeren 

 

Wanneer de school wel weer verder open kan, wordt weer overgeschakeld naar scenario rood. Zo 
ook af schalen naar oranje,  groen en donkergroen of omgekeerd wanneer een nieuwe coronagolf 
ons raakt. Steeds geldt dat na invoering van een nieuwe scenario dit minimaal twee weken actief 

blijft. 

 


