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Draaiboek Covid-19  
September 2022 
 
Inleiding 
In het najaar van 2022 kunnen we weer te maken krijgen met een opleving van het coronavirus. Het 
kabinet wil bij een nieuwe coronagolf schoolsluitingen voorkomen. Daarnaast is het van belang meer 
voorspelbaarheid, maatwerk en rust in de besluitvorming aan te brengen. Er zullen daarom geen 
landelijke protocollen meer komen.  
 
Context 
Het ministerie van OCW heeft hiervoor het sectorplan corona ontwikkeld, waarin vier scenario’s 
worden beschreven: donkergroen, groen, oranje en rood. Bij ieder scenario hoort een set van 
maatregelen, die oplopen afhankelijk van de ernst van de coronagolf. Het is aan de schoolbesturen 
en scholen om hiervoor een draaiboek te maken, wat op maat geschreven is op de specifieke 
schoolsituaties en aansluit bij de vier scenario’s.  
 
Het kabinet zal op basis van de wekelijkse duiding van het RIVM aangeven welk scenario van 
toepassing is. Scholen dienen binnen een werkweek op- en af te schalen. Om snelle wisselingen te 
voorkomen, zijn de nieuwe maatregelen vervolgens minimaal twee weken geldig.  
 
Hieronder staan de vier scenario’s van onze school verwoord. Bij iedere ophoging in scenario blijven 
de voorgaande basisregels en maatregelen bestaan en worden aangevuld met nieuwe maatregelen. 
 

 
 
De MR heeft instemming verleend op 5 oktober 2022. 
 
 
 
 
 
Wouter van Riet 
Adjunct-directeur obs Tiggeldobbe 
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Algemeen  
 
De maatregelen van de scenario’s zijn cumulatief. Dat betekent dat bij opschaling naar het nieuwe 
scenario de reeds geldende maatregelen van het ‘oude’ scenario van kracht blijven. 
 
Aanvullende maatregelen: 

1. De aanvullende maatregel moet passen binnen de besluiten die het kabinet heeft genomen.  
2. Het bestuur moet de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit ervan kunnen 

onderbouwen. Daarbij moet in elk geval de MR betrokken worden.  
3. Het bestuur moet rekening houden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de 

aanvullende maatregel.  
 
Betrekken van (G)MR 
Bij maatregelen die het bestuur en/of onze school treffen wordt de MR betrokken op basis van de 
WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten 
kunnen worden genomen.  
 
Uitzonderingen contact beperkende maatregelen (scenario rood) 

• Opvang van leerlingen po/so/sbo in ieder geval met één ouder/verzorger in een cruciaal beroep. 

• met problematiek; met een ontwikkelingsachterstand, waardoor het bijvoorbeeld voor die leerling 
niet goed mogelijk is om theoretische vakken via afstandsonderwijs te volgen; 

• die in een kwetsbare of mogelijk onveilige (pleeg)gezinssituatie zitten; 

• die vanwege sociale/culturele/ economische kwetsbaarheid speciale aandacht behoeven;  

• met grote achterstanden of een groot risico daarop, waaronder kleuters met een VE indicatie, 
kinderen die thuis onvoldoende ondersteuning krijgen of geen rustige ruimte of geen digitale 
voorzieningen hebben;  

• die bij (eerdere) scholensluitingen buiten beeld raakten of een grote leervertraging hebben 
opgelopen. 

 
Bovenstaande uitzonderingen zijn altijd ter beoordeling van de (adjunct) directeur.  
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Fase 1: donkergroen Preventie 

 

Kaart  Onderwijs ten tijde van het Coronavirus  

Voor  Ouders-leerkracht-directie 

 Fase 1; donkergroen Preventie 

Verantwoordelijke Directeur/ directeur-bestuurder 

Evalueren Nader te bepalen datum 

 
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. 
 
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 
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Verantwoordelijkheid ouders en school > zie bijlage 1 voor werkwijze 
 
Besmette leerling met geen tot milde klachten 
Het zal in deze periode kunnen voorkomen dat een leerling thuis moet blijven terwijl hij/zij wel in 
staat is om schooltaken te maken, doordat hij/zij milde klachten heeft naar aanleiding van de 
besmetting. 
Het is belangrijk dat de leerkrachten blijven monitoren welke lessen/instructies er gemist worden 
door de leerlingen. Wanneer de leerling weer op school is, zal moeten worden gekeken welke 
leerstof voor de betreffende leerlingen belangrijk is om in te halen middels instructie en/of oefening. 
 
Thuiswerken leerling met geen of milde klachten 

Kinderen die i.v.m. een positieve coronatest thuis moeten blijven (en wel aan de slag kunnen), 
kunnen voor een deel hun werk van school thuis doen.  

Op welke wijze geven wij hier vorm aan? 

 Groep groen, geel en blauw > Kinderen krijgen geen huiswerk 

 Groep 3 > Kinderen krijgen op schrift huiswerk mee .Het noodzakelijke werk kan in 
principe dezelfde dag worden gebracht door een medeleerling of gehaald door een 
ouder.  

 Groep 4 t/m 8 > Kinderen kunnen digitaal diverse leeractiviteiten maken. Leerkrachten 
hebben de TEAMS omgeving voor de eigen groep klaar gezet waar zij buiten schooltijd 
vragen zullen beantwoorden. Ook kunnen ouders evt. I-pads of laptops van school lenen 
als er thuis geen voor handen is. 

 
Besmette leerling met flinke klachten 
Ziek is ziek! De leerling heeft zijn/haar energie nodig om beter te worden en hoeft natuurlijk geen 
schoolwerk te doen. 
 
Besmette leerkracht – invaller beschikbaar 
De directeur zet uiterlijk om 07:45 voor de groep een bericht op Parro 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. De weekplanning staat klaar.  
 
Besmette leerkracht met flinke klachten – geen invaller beschikbaar 
Directeur zet voor 07.45u een bericht op Parro voor de betreffende groep. Er is sprake van 
overmacht en de leerlingen hebben een vrije dag. 
 
Noodopvang wanneer er geen invaller beschikbaar is 

Wanneer de gehele klas thuis moet blijven omdat er geen invaller beschikbaar is, kunnen leerlingen 

waarvan de ouders geen opvang hebben terecht in overige groepen. Wanneer een ouder daar 

gebruik van wil maken, kan er met school gebeld worden voor noodopvang.  
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Fase 2: groen Preventie  

 

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 
 
Doel:  
In deze fase is er geen sprake van sluiting van de scholen, maar zijn er wel besmettingen. Er is extra 
aandacht voor personen met een kwetsbare gezondheid.  
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.  
 
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 
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Verantwoordelijkheid ouders en school > zie bijlage 1 voor werkwijze 
 
* 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. 
 
Besmette leerling met geen tot milde klachten 
Het zal in deze periode kunnen voorkomen dat een leerling thuis moet blijven terwijl hij/zij wel in 
staat is om schooltaken te maken, doordat hij/zij milde klachten heeft naar aanleiding van de 
besmetting. 
Het is belangrijk dat de leerkrachten blijven monitoren welke lessen/instructies er gemist worden 
door de leerlingen. Wanneer de leerling weer op school is, zal moeten worden gekeken welke 
leerstof voor de betreffende leerlingen belangrijk is om in te halen middels instructie en/of oefening. 
 
Thuiswerken leerling met geen of milde klachten 

Kinderen die i.v.m. een positieve coronatest thuis moeten blijven (en wel aan de slag kunnen), 
kunnen voor een deel hun werk van school thuis doen.  

Op welke wijze geven wij hier vorm aan? 

 Groep groen, geel en blauw > Kinderen krijgen geen huiswerk 

 Groep 3 > Kinderen krijgen op schrift huiswerk mee .Het noodzakelijke werk kan in 
principe dezelfde dag worden gebracht door een medeleerling of gehaald door een 
ouder.  

 Groep 4 t/m 8 > Kinderen kunnen digitaal diverse leeractiviteiten maken. Leerkrachten 
hebben de TEAMS omgeving voor de eigen groep klaar gezet waar zij buiten schooltijd 
vragen zullen beantwoorden. Ook kunnen ouders evt. I-pads of laptops van school lenen 
als er thuis geen voor handen is. 

 
Besmette leerling met flinke klachten 
Ziek is ziek! De leerling heeft zijn/haar energie nodig om beter te worden en hoeft natuurlijk geen 
schoolwerk te doen. 
 
Besmette leerkracht – invaller beschikbaar 
De directeur zet uiterlijk om 07:45 voor de groep een bericht op Parro 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. De weekplanning staat klaar.  
 
Besmette leerkracht met flinke klachten – geen invaller beschikbaar 
Directeur zet voor 07.45u een bericht op Parro voor de betreffende groep. Er is sprake van 
overmacht en de leerlingen hebben een vrije dag. 
 
Noodopvang wanneer er geen invaller beschikbaar is 

Wanneer de gehele klas thuis moet blijven omdat er geen invaller beschikbaar is, kunnen leerlingen 

waarvan de ouders geen opvang hebben terecht in overige groepen. Wanneer een ouder daar 

gebruik van wil maken, kan er met school gebeld worden voor noodopvang.  

 

 

 

 



Draaiboek noodplan Coronavirus  OBS Tiggeldobbe  

Fase 3: oranje Interventie  

 

Kaart  Onderwijs ten tijde van het Coronavirus  

Voor  Ouders-leerkracht-directie 

 Fase 3; Oranje Interventie 

Verantwoordelijke Directeur/ directeur-bestuurder 

Evalueren Nader te bepalen datum 

Fase 1 

Aanvullingen en/of aanpassingen fase 2 
Aanvullingen en/of aanpassingen fase 3 
 
Doel:  
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 onderwijsgerelateerde activiteiten. 
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.  
Daarnaast staan hierin de afspraken beschreven waar wij ons in en om school aan houden. 
 
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 
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Verantwoordelijkheid ouders en school – zie bijlage 1 voor werkwijze 
 
Afspraken in en om het gebouw 
* Extra aandacht voor de basismaatregelen die op dat moment gelden  
* Geen ouders en externen in de school, alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is in het belang van 
de leerling 
* Volwassenen gebruiken een mondkapje bij verplaatsing in de school 
* We werken in onze eigen cohort (klas); gescheiden pauzes en geen groepsdoorbrekende 
activiteiten  
 
Besmette leerling met geen tot milde klachten 
Het zal in deze periode kunnen voorkomen dat een leerling thuis moet blijven terwijl hij/zij wel in 
staat is om schooltaken te maken, doordat hij/zij milde klachten heeft naar aanleiding van de 
besmetting. 
Het is belangrijk dat de leerkrachten blijven monitoren welke lessen/instructies er gemist worden 
door de leerlingen. Wanneer de leerling weer op school is, zal moeten worden gekeken welke 
leerstof voor de betreffende leerlingen belangrijk is om in te halen middels instructie en/of oefening. 
 
Thuiswerken leerling met geen of milde klachten 

Kinderen die i.v.m. een positieve coronatest thuis moeten blijven (en wel aan de slag kunnen), 
kunnen voor een deel hun werk van school thuis doen.  

Op welke wijze geven wij hier vorm aan? 

 Groep groen, geel en blauw > Kinderen krijgen geen huiswerk 

 Groep 3 > Kinderen krijgen op schrift huiswerk mee .Het noodzakelijke werk kan in 
principe dezelfde dag worden gebracht door een medeleerling of gehaald door een 
ouder.  

 Groep 4 t/m 8 > Kinderen kunnen digitaal diverse leeractiviteiten maken. Leerkrachten 
hebben de TEAMS omgeving voor de eigen groep klaar gezet waar zij buiten schooltijd 
vragen zullen beantwoorden. Ook kunnen ouders evt. I-pads of laptops van school lenen 
als er thuis geen voor handen is. 

 
Besmette leerling met flinke klachten 
Ziek is ziek! De leerling heeft zijn/haar energie nodig om beter te worden en hoeft natuurlijk geen 
schoolwerk te doen. 
 
Besmette leerkracht – invaller beschikbaar 
De directeur zet uiterlijk om 07:45 voor de groep een bericht op Parro 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. De weekplanning staat klaar.  
 
Besmette leerkracht met flinke klachten – geen invaller beschikbaar 
Directeur zet voor 07.45u een bericht op Parro voor de betreffende groep. Er is sprake van 
overmacht en de leerlingen hebben een vrije dag. 
 
Noodopvang wanneer er geen invaller beschikbaar is 

Wanneer de gehele klas thuis moet blijven omdat er geen invaller beschikbaar is, kunnen leerlingen 

waarvan de ouders geen opvang hebben terecht in overige groepen. Wanneer een ouder daar 

gebruik van wil maken, kan er met school gebeld worden voor noodopvang.  
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Fase 4: rood Interventie  

 

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 2 
Aanvullingen en/of aanpassingen fase 3 
Aanvullingen en/of aanpassingen fase 4 
 
Doel:  
In deze fase blijven scholen open, met vergaande contactbeperkende maatregelen. Er is extra 
aandacht voor personen met een kwetsbare gezondheid en er is extra aandacht voor de sociale 
functie van het onderwijs. 
Leerlingen en leerkrachten die besmet zijn, mogen niet naar school. In deze kaart staat beschreven 
hoe we ons onderwijs vormgeven, hoe besmette leerlingen met milde klachten thuis met schoolwerk 
aan de slag kunnen en hoe we ons onderwijs vormgeven wanneer een leerkracht besmet is. 
 
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 

 
 
  



Draaiboek noodplan Coronavirus  OBS Tiggeldobbe  

Verantwoordelijkheid ouders en school – zie bijlage 1 voor werkwijze 
Verantwoordelijkheid school 
* Leerkracht met klachten doet een zelftest 
* Wanneer de test positief is, meldt de leerkracht zich voor 7.00u ziek bij de directeur 
* De directeur zet voor 7.45u een bericht op Parro 
 
Afspraken in en om het gebouw 
* Extra aandacht voor de basismaatregelen die op dat moment gelden  
* Geen ouders en externen in de school, alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is in het belang van 
de leerling 
* Volwassenen gebruiken een mondkapje bij verplaatsing in de school 
* We werken in onze eigen cohort (klas); gescheiden pauzes en geen groepsdoorbrekende 
activiteiten  
 
Extra aandacht voor sociale functie van het onderwijs en extra aandacht voor kwetsbare leerlingen 
* Leerkracht neemt telefonisch contact op met (ouders van) leerling die niet op school kunnen 
komen wegens kwetsbare gezondheid 
* Bij zorgen om de thuissituatie neemt leerkracht of directie contact op met ouders/verzorgers en 
houden vinger aan de pols. 
* Wanneer dit voor een leerling nodig is, is hij/zij welkom om van 8.30 - 11.00 of 12:15 - 14.45 op 
school aanwezig te zijn (verdeling wordt gemaakt door leerkracht) 
 
Besmette leerling met geen tot milde klachten 
Het zal in deze periode kunnen voorkomen dat een leerling thuis moet blijven terwijl hij/zij wel in 
staat is om schooltaken te maken, doordat hij/zij milde klachten heeft naar aanleiding van de 
besmetting. 
Het is belangrijk dat de leerkrachten blijven monitoren welke lessen/instructies er gemist worden 
door de leerlingen. Wanneer de leerling weer op school is, zal moeten worden gekeken welke 
leerstof voor de betreffende leerlingen belangrijk is om in te halen middels instructie en/of oefening. 
 
Thuiswerken leerling met geen of milde klachten 

Kinderen die i.v.m. een positieve coronatest thuis moeten blijven (en wel aan de slag kunnen), 
kunnen voor een deel hun werk van school thuis doen.  

Op welke wijze geven wij hier vorm aan? 

 Groep groen, geel en blauw > Kinderen krijgen geen huiswerk 

 Groep 3 > Kinderen krijgen op schrift huiswerk mee .Het noodzakelijke werk kan in 
principe dezelfde dag worden gebracht door een medeleerling of gehaald door een 
ouder.  

 Groep 4 t/m 8 > Kinderen kunnen digitaal diverse leeractiviteiten maken. Leerkrachten 
hebben de TEAMS omgeving voor de eigen groep klaar gezet waar zij buiten schooltijd 
vragen zullen beantwoorden. Ook kunnen ouders evt. I-pads of laptops van school lenen 
als er thuis geen voor handen is. 

Besmette leerling met flinke klachten 
Ziek is ziek! De leerling heeft zijn/haar energie nodig om beter te worden en hoeft natuurlijk geen 
schoolwerk te doen. 
Besmette leerkracht – invaller beschikbaar 
De directeur zet uiterlijk om 07:45 voor de groep een bericht op Parro 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. De weekplanning staat klaar.  
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Besmette leerkracht met flinke klachten – geen invaller beschikbaar 
Directeur zet voor 07.45u een bericht op Parro voor de betreffende groep. Er is sprake van 
overmacht en de leerlingen hebben een vrije dag. 
 
Noodopvang wanneer er geen invaller beschikbaar is 

Wanneer de gehele klas thuis moet blijven omdat er geen invaller beschikbaar is, kunnen leerlingen 

waarvan de ouders geen opvang hebben terecht in overige groepen. Wanneer een ouder daar 

gebruik van wil maken, kan er met school gebeld worden voor noodopvang.  

 
Besmette leerkracht  
In het geval van een besmette leerkracht blijven de leerlingen thuis. 
 
Besmette leerkracht met geen tot milde klachten 
Directeur zet voor 7.45u een bericht op Parro voor de betreffende groep. De leerkracht zet om 8.30u 
een bericht in TEAMS waarin staat welke taken de leerlingen die dag thuis moeten maken en hoe laat 
de leerlingen verwacht worden op TEAMS.  
 
Besmette leerkracht met flinke klachten – geen invaller beschikbaar 
Directeur zet voor 7.45u een bericht op Parro voor de betreffende groep. Er worden geen lessen 
gepland en de leerkracht is NIET bereikbaar. Er is sprake van overmacht en de leerlingen hebben een 
vrije dag. 
 
Noodopvang wanneer er geen invaller beschikbaar is 

Wanneer de gehele klas thuis moet blijven omdat de leerkracht besmet is, kunnen leerlingen 

waarvan de ouders geen opvang hebben terecht in overige groepen. Wanneer een ouder daar 

gebruik van wil maken, kan er gebeld worden met school.  Hier graag alleen gebruik van maken in 

uiterste noodgevallen in verband met besmettingen. 
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Bijlage 1  

Werkwijze bij geen vervanging bij afwezige leerkracht / werkwijze bij kinderen met corona.  

Gedeeld via Parro met ouder(s)/verzorger(s) op 22 september 2022.  

 

Winsum, 22 september 2022  

Betreft: werkwijze bij geen vervanging bij afwezige leerkracht / werkwijze bij kinderen met corona 

 

Beste ouder (s) / verzorger (s),  

 

Ondertussen zijn we weer een kleine maand naar school en de herfst doet zijn intrede. Met deze 
weersomslag krijgen we dagelijks telefoontjes met het bericht dat er kinderen positief getest zijn op 
corona. Helaas, maar waarheid.  

Net als u hopen wij uiteraard dat we alle dagen de deuren van onze school dit schooljaar open houden. 
We willen u met deze brief duidelijkheid brengen in de werkwijze zoals deze door ons team en bestuur 
is vastgesteld. Dit voorkomt dat wij en u voor verassingen komen te staan wanneer deze situatie zich 
voordoet.  
 

Werkwijze bij geen vervanging bij afwezige leerkracht  

Bij afwezigheid van een leerkracht doen we er alles aan om een goede oplossing te vinden voor de 
kinderen. Dat geldt zowel voor de leidinggevende van de school als voor onze organisatie, die mede 
daarom de invalpool heeft vergroot. In principe proberen we te voorkomen dat kinderen naar huis 
moeten worden gestuurd. Omdat het krijgen van vervanging niet altijd mogelijk is, zoals we dat 
willen en opvangen niet altijd mogelijk is, is dit protocol opgesteld. Hiermee weten zowel ouders als 
leerkrachten hoe ze moeten handelen.  

Stappenplan:  

1. Een leerkracht meldt zich af ➔ er wordt vervanging aangevraagd.  

2. Vervanging lukt niet ➔ er wordt getracht een collega te krijgen die die dag niet werkt.  

3. Dit lukt niet ➔ er wordt gekeken naar LIO-ers (leraar in opleiding), bevoegde ouders of 
onderwijsassistenten. Voor betreft inzetbaarheid altijd ter beoordeling van de directeur.  

4. Dit lukt niet ➔ de groep wordt naar huis gestuurd (en ouders wordt verzocht opvang te regelen): 
Dit laatste gaat als volgt:  

 De ouders/verzorgers krijgen een Parro-bericht dat er geen vervanging of andere oplossing 
mogelijk is.  

 Mocht dit niet lukken, dan komen deze kinderen op school en worden de kinderen verdeeld 
over de groepen.  

 Het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad worden over de situatie ingelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Draaiboek noodplan Coronavirus  OBS Tiggeldobbe  

Werkwijze bij afwezigheid kind v.w.b. corona 

 

Kinderen die i.v.m. een positieve coronatest thuis moeten blijven (en wel aan de slag kunnen), 
kunnen voor een deel hun werk van school thuis doen.  

Op welke wijze geven wij hier vorm aan? 

 Groep groen, geel en blauw > Kinderen krijgen geen huiswerk 

 Groep 3 > Kinderen krijgen op schrift huiswerk mee .Het noodzakelijke werk kan in 
principe dezelfde dag worden gebracht door een medeleerling of gehaald door een 
ouder.  

 Groep 4 t/m 8 > Kinderen kunnen digitaal diverse leeractiviteiten maken. Leerkrachten 
hebben de TEAMS omgeving voor de eigen groep klaar gezet waar zij buiten schooltijd 
vragen zullen beantwoorden. Ook kunnen ouders evt. I-pads of laptops van school lenen 
als er thuis geen voor handen is. 

 

Met bovenstaande werkwijze hopen wij u van alle benodigde informatie over de werkwijze te 
hebben voorzien. Net als u hopen wij bovenstaande werkwijze niet, of zo minimaal mogelijk,  toe te 
moeten passen. Daarentegen is gebleken uit de afgelopen (corona) jaren dat duidelijkheid, openheid 
en transparantie in de communicatie van essentieel belang is.  

 

Voor verdere vragen kunt u altijd contact met mij opnemen via de mail 
(w.vanriet@lauwerseneems.nl) , telefonisch (06-39282253) of loop gerust binnen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens het team en medezeggenschapsraad 
 

Wouter van Riet 
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