
Fase 1: Donkergroen  preventie 

• Alle leerlingen kunnen volledig naar school.  

• Basisadviezen ‘hygiëne en gezondheid’ + zorgdragen voor goede ventilatie. 

• De school zorgt voor zelftesten voor alle leerlingen van groep zes t/m acht die 
klachten ontwikkelen.  

Fase 2: Groen  preventie 

• Regels fase één gelden ook voor fase twee.  

• Afspraken verzorging van het onderwijs:  

• Vrijstelling fysiek onderwijs (de leerling is thuis op advies van een arts): De school 
verzorgt een alternatief onderwijsaanbod. 

• De leerling is thuis op initiatief van ouders: De school verzorgt géén 
onderwijsaanbod.  

• De leerling is thuis met Covid: De leerling is ziek. De school verzorgt géén 
onderwijsaanbod.   

• De school zorgt voor lesideeën in de boekenkast van het Ouderportaal. De 
leerlingen die thuis zijn kunnen hier gebruik van maken. 

 

Fase 3: Oranje  interventie  

• Regels fase een en twee gelden ook voor fase drie.  

• Onderwijspersoneel en de leerlingen van groep zes, zeven, acht worden 
geadviseerd een mondneusmasker te dragen. 

• Looproutes: Op het schoolplein komen de ouders binnen via het grote hek en 
verlaten het plein via het zijhek.   

             De ‘ophaalstippen’ worden weer gemarkeerd. Wanneer u op het plein aanwezig 
bent,  
             neemt u plaats op een witte stip. 
             Binnen de school zijn geen aangepaste looproutes.   

• Afstand houden: Tussen volwassenen wordt anderhalve meter afstand gehouden;  
             Een volwassene bepaalt zelf of hij/zij afstand wil houden tot leerlingen en maakt 
dit zelf  
             kenbaar.   

• Contacten tussen leerkrachten en ouders verlopen zoveel mogelijk via Teams of 
telefonisch. 

 

Fase 4: Rood   interventie 

• Regels fase een tot en met drie gelden ook voor fase vier.  

• De helft van de leerlingen is op school. Leerlingen krijgen (minimaal) twee dagen 
onderwijs op school. De overige dagen krijgen zij huiswerkopdrachten. 

• We gaan werken in een maandag-donderdag groep en een dinsdag-vrijdag groep. 
De woensdag gebruiken we voor de voorbereidingen én de opvang van kwetsbare 
leerlingen.   

• Kwetsbare leerlingen zijn in beeld en zij mogen iedere dag op school aanwezig 
zijn.   

• Leerlingen waarvan minimaal één ouder een cruciaal beroep heeft, mogen iedere 
dag op school zijn. Dit mag deels ingevuld worden als ‘opvang’. 

 


