
Scenario Corona 2022 - 2023 Leeuwenhorst

In het schooljaar 2022 - 2023 zal Corona naar verwachting nog steeds een stempel drukken
op de samenleving en dus ook op de school. Het is op dit moment niet voorspelbaar in
welke mate dit zal zijn. We volgen daarom grotendeels de opzet van de rijksoverheid zoals
die is weergegeven in het sectorplan funderend onderwijs.
Dit plan beschrijft 4 scenario's, van donkergroen ("verkoudheid") tot rood ("worst case"),
waarbij de overheid tijdig aangeeft welk scenario van toepassing is. De scenario's van de
overheid zijn echter op hoofdlijnen; het is aan de scholen om er praktisch invulling aan te
geven. Daarnaast kan de situatie op school afwijken van het landelijke beeld dat de
gemiddelde cijfers aangeven. Vooral als het aantal besmettingen op school hoger is dan
landelijk zal dit van belang zijn voor de maatregelen die we treffen. Hieronder beschrijven we
de maatregelen die we als school treffen bij de verschillende scenario's. De praktische
invulling is cursief weergegeven. Indien onze besmettingscijfers aanmerkelijk hoger zijn dan
het landelijk gemiddelde, zullen we zoveel mogelijk in overleg met GGD, bestuur en MR, de
maatregelen aanscherpen.

Scenario donkergroen (basismaatregelen)

- De middentrap blijft alleen voor personeel.
- Basismaatregelen t.a.v. hygiëne en gezondheid, zoals die samenlevingsbreed gelden
- Zorgen voor goede ventilatie

Scenario lichtgroen (basis + extra aandacht personen met een kwetsbare gezondheid)

- De maatregelen uit scenario donkergroen
- Het aantal ziekmeldingen ivm corona wordt dagelijks geregistreerd
- Teamleiders gaan in gesprek met collega's die aangeven een kwetsbare gezondheid

te hebben (nb: ziektedossiers zijn vanwege de AVG bij de schoolleiding niet altijd
bekend) en zoeken een oplossing op maat. Mogelijke oplossingen (lijst niet limitatief):
minder lokaalwisselingen, spatscherm, geen surveillance, vergaderingen online
bijwonen.

- Mentoren gaan in gesprek met leerlingen en ouders waarvan verzorgers aangeven
dat ze een kwetsbare gezondheid hebben en zoeken een oplossing op maat.
Mogelijke oplossingen (lijst niet limitatief): eigen pauzeplek, aangepast rooster,
vrijstelling bepaalde vakken.

Scenario oranje (basis + voorzorg + plus contactbeperkend)

- De maatregelen uit de scenario's donkergroen en lichtgroen
- Gebruik van mondkapjes bij verplaatsing. Werkwijze zoals vorige keren.
- Gebruik van looproutes. Werkwijze zoals vorige keren.
- Gespreide pauzes. Rooster zoals vorig jaar, zie dit document
- Waar mogelijk de veilige afstandsnorm hanteren
- Geen externen/ouders/verzorgers in de school
- Thuiswerken door onderwijspersoneel (in lijn met landelijke richtlijn)

- Alle vergaderingen zijn online

https://drive.google.com/file/d/13j4D3YFFk-lMNxL8bgWweyAYfJ1XJ3Ko/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/129oe5GFO4pfavLEZY2DGoDtYN3lkyCsvmS1iRHsDy_Y/edit?usp=sharing


- Administratief personeel werkt zoveel mogelijk vanuit huis
- Alleen onderwijsgerelateerde activiteiten. Geen feesten, excursies, e.d.
- De open dagen worden vervangen door “Leeuwenhorst Live” en indien mogelijk

individuele rondleidingen buiten lestijd.
- Toko gesloten

Scenario rood (verregaand contactbeperkend)

- De maatregelen uit de scenario's donkergroen, lichtgroen en oranje
- Helft van de leerlingen is op school

- examenklassen krijgen bij voorkeur volledig les
- overige klassen: twee opties:

A. letterlijk de helft van de leerlingen is op school
- lessen worden gestreamd voor de thuiszittende leerlingen volgens het

systeem dat tot nu toe het minst van de docent gevergd heeft: een
medeleerling logt in en is "buddy" voor de thuiszitters. De lessen
duren 50 minuten.

- flexlessen zijn volledig online
B. leerlingen moeten anderhalve meter afstand houden tijdens de les
- in dit geval delen we de klassen in drieën
- we hanteren zoveel mogelijk volgens dit scenario, dat we al eens

hebben toegepast.
- Intensivering aandacht voor sociale functie van het onderwijs.

Cees Slats, september 2022

https://docs.google.com/document/d/1PqwzSyqgvmVLNrmLNI2bxdwdnr2PQE5dsaaJX6-SGbE/edit?usp=sharing

