CORONARICHTLIJNEN DE MEENT 2022-2023
Ook dit schooljaar moet het onderwijs zich voorbereiden op een opleving van het coronavirus. Het ministerie
van OCW heeft samen met de onderwijssector in kaart gebracht wat het beste werkt en uitvoerbaar is voor
scholen ter preventie in het primair en voortgezet onderwijs, en wat gepast is in ieder scenario om de schade
van mogelijke maatregelen te beperken.
Het onderwijs heeft een essentiële functie in de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Een belangrijke
verandering, ten opzichte van de afgelopen jaren, is dat het kabinet een scholensluiting te allen tijde wil
voorkomen. Van (gedeeltelijke) sluiting zal slechts sprake zijn als we te maken hebben met een virus(variant)
waarbij leerlingen en medewerkers direct gevaar lopen.
Dit heeft geleid tot een zogenaamd sectorplan, dat als leidraad dient voor schoolbesturen om passende
maatregelen te nemen in de vier benoemde scenario’s. Het kabinet besluit daarbij welk scenario actief is. Het
volledige sectorplan van de rijksoverheid is hier terug te vinden.
Onderstaand staan de vier verschillende landelijke scenario’s en de richtlijnen voor schoolbesturen die dan
gelden.

Preventie

Scenario

1 – Donkergroen
Basismaatregelen

Standaardmaatregelen (cumulatief)
-

Basismaatregelen t.a.v. hygiëne en gezondheid, zoals
die samenlevings-breed gelden.
Zorgen voor goede ventilatie.

2 – Groen
Basis + extra aandacht personen met
kwetsbare gezondheid

-

Extra aandacht voor personen met kwetsbare
gezondheid.

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.

-

Interventie

-

4 – Rood
Verregaand contactbeperkend

-

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

Hieronder volgen de specifieke richtlijnen van de Meent in de verschillende
scenario’s.
Deze richtlijnen zijn afgestemd met de medezeggenschapsraad.
-

Scenario 1 – Donkergroen
Basismaatregelen

Scenario 2 – Groen
Basis +
extra aandacht personen met kwetsbare
gezondheid

-

-

Voor leerlingen of personeel met een kwetsbare
gezondheid worden afspraken op maat gemaakt.

-

Volwassenen dragen een mondkapje bij het
verplaatsen in en om de school.
Dringend advies voor het dragen van een mondkapje
op de gang voor kinderen vanaf groep 6.
1,5 meter afstand voor volwassenen.
Intensivering schoonmaak.
Geen ouders en andere externen in de school,
behoudens noodzakelijk voor onderwijsactiviteiten of
-ondersteuning.
Geen ouders op het schoolplein.
Oudergesprekken via Teams.
Verschillende haal- en brengzones kinderen.
Opdelen schoolplein in verschillende
buitenspeelzones.
Alleen onderwijsgerelateerde activiteiten.
Teamkamer gesloten voor samenzijn.
Niet meer dan 4 collega’s in een ruimte, afhankelijk
van de oppervlakte.
Teamvergaderingen via Teams.
Na schooltijd thuiswerken, of in eigen lokaal.
Volgen van richtlijnen Overheid/GGD voor
quarantaine en zelftest.
Terughoudendheid bij vervangen van leerkrachten
om kruisbesmetting te voorkomen.
Schema voor verdeling leerlingen op school.
Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale
beroepen en kwetsbare kinderen.

-

Scenario 3 – Oranje
Basis + voorzorg + contactbeperkend

-

Scenario 4 – Rood
Verregaand contactbeperkend

Handen wassen bij binnenkomst, voor het eten, na
toiletbezoek en na buiten spelen.
Gebruik papieren handdoeken.
Hoesten, niezen in de ellenboog.
Elke klas heeft eigen zeep en schoonmaakmiddelen.
Chromebooks en materialen worden regelmatig
schoongemaakt.
Gebruik van mechanische ventilatie.
Tijdens buitenspelen leerlingen: ramen open voor
extra ventilatie, afhankelijk van temperatuur.
Thuisonderwijs:
✓ Groep 0-1 t/m 4: leerlingen die thuis moeten
blijven vanwege Corona maar niet ziek zijn,
kunnen op Teams het lesprogramma vinden waar
zij thuis mee aan de slag kunnen. Na schooltijd is
er de mogelijkheid om met de leerkracht te
videobellen.
✓ Groep 5 t/m 8: leerlingen die thuis moeten blijven
vanwege Corona maar niet ziek zijn, kunnen via
Teams de les op afstand volgen. De focus ligt op
het onderwijs in de klas.

-

