
Sectorplan Covid-19 Hoflandschool 2022-2023

Het kabinet werkt met vier fases op basis van advies van de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR) en Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW) voor de aanpak voor de lange termijn, waarin mogelijke ontwikkelingen van het
virus worden geschetst. Bij elke fase wordt in deze leidraad een maatregelenpakket
beschreven. Hiermee willen we voorspelbaarheid creëren voor alle betrokkenen in het
onderwijs, zoals leerlingen, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel en
ouders/verzorgers.

In fase 1. donkergroen (‘verkoudheid’) ziet het kabinet geen noodzaak om specifiek
voor het onderwijs maatregelen te nemen, anders dan de samenleving brede inzet op
preventie en basismaatregelen omtrent hygiëne en gezondheid.

In fase 2. groen (‘griep+’) wordt van scholen verwacht dat ze extra aandacht hebben
voor personen met een kwetsbare gezondheid. Daarnaast kunnen scholen er in deze fase
voor kiezen om aanvullende voorzorgsmaatregelen door te voeren.

Wanneer we in fase 3. oranje (‘continue strijd’) terechtkomen, neemt het kabinet
ingrijpende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan en wordt ook van
scholen verwacht dat zij voorzorgs- en contactbeperkende maatregelen nemen.

In fase 4. rood (‘worst case’) is het nodig om het aantal personen dat tegelijkertijd in de
school aanwezig is te beperken. In deze fase is het niet langer mogelijk om alle
leerlingen volledig fysiek naar school te laten gaan. De scholen blijven in deze fase open
voor de helft van de leerlingen.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de maatregelen per fase.



Standaardmaatregelen (cumulatief) Hoflandschool

Fase 1 – Donkergroen
Preventie

Alle kinderen kunnen volledig naar school.
+Basisadviezen hygiëne en gezondheid
+Zorgen voor goede ventilatie

Regels worden regelmatig besproken en in
de nieuwsbrief gezet.

Fase 2 – Groen
Preventie

Als in fase 1
+ Extra aandacht voor personen met
kwetsbare gezondheid.

Regels worden regelmatig besproken en in
de nieuwsbrief gezet.

Met individuele ouders en leerlingen worden
afspraken gemaakt en eventueel
geschakeld naar Onderwijs scenario 1.

Fase 3 – Oranje
Interventie

Als in fase 2
+ Contactbeperkend

● gebruik van mondkapjes bij
verplaatsing,

● looproutes
● Gespreide pauzes
● Geen externen/ouders/verzorgers in

de school
● Thuiswerken door

onderwijspersoneel
● Alleen onderwijsgerelateerde

activiteiten

We volgen de landelijke richtlijnen met
betrekking tot mondkapjes.

-Groepen 1 en 2 worden buiten opgehaald.
-Groepen 3-8 hebben een eigen ingang.
-De school vermijdt groepsdoorbrekend
contact.
-Oudergesprekken zullen indien mogelijk
weer online plaatsvinden.
-Uitstapjes worden geannuleerd.

Afhankelijk van de situatie schakelen we
naar Onderwijs scenario 1, 2 of 3.

Fase 4 – Rood
Interventie

Als in fase 3
+ Vergaande contactbeperkend
maatregelen

● Helft van de leerlingen is op school
● Intensivering aandacht voor sociale

functie van het onderwijs en
aandacht voor kwetsbare leerlingen

Groep 5-8: 2 x dubbel lokaal:
‘s Ochtends hele groep 5 en 7
‘s Middags hele groep 6 en 8.

Groep 1-4: 4 x enkel lokaal.
’s Ochtends helft van de groep
‘s Middags andere helft.

Er komt noodopvang op school voor
kwetsbare leerlingen.

Afhankelijk van de situatie schakelen we
naar Onderwijs scenario 1, 2 of 3.



In alle fases kunnen er verschillende Onderwijsscenario’s voorkomen welke daaronder zijn
uitgewerkt.

Onderwijsscenario 1:
-Er is een leerling niet.

A. Een of meer leerlingen zijn thuis, maar niet ziek.
B. Een deel van de groep is wel op school.
C. Een deel van de klas krijgt les op school en een deel van de klas volgt het onderwijs

op afstand.

Onderwijsscenario 2:
-De leraar is thuis, maar kan wel werken.

A. Is er een invaller beschikbaar?
B. Is er toezicht te organiseren?
C. Kunnen de klassen worden verdeeld?

Onderwijsscenario 3:
-De leerkracht en de leerlingen zitten thuis. Het onderwijs wordt online gegeven.

A. De leerkracht of invaller is wel beschikbaar.
B. De leerkracht of invaller is niet beschikbaar.

Algemeen vooraf aan de verschillende scenario’s:
● Leerlingen die geen laptop/computer tot hun beschikking hebben, lenen er één via
school. De IB’er coördineert de uitleen.In de kast in teamkamer liggen opladers, anders
vragen aan ICTers.
● Schoolmateriaal (werkboeken, wisbordje, kopieerbladen ed) wordt in eerste instantie
opgehaald door ouders als het een enkele leerling betreft. Of de ouder regelt dat het
materiaal wordt opgehaald. Is dit moeilijk? Dan wordt er geregeld dat het langs wordt
gebracht (medeleerling, andere ouder en in nood evt leerkracht). Bij helft vd klas of
hele klas thuis wordt er een ophaalmoment gepland en dit gecommuniceerd via
Social Schools.
● Communicatie over welke maatregelen e.d. van kracht zijn, wordt in eerste instantie
door directie gedaan. Over de eventuele invulling van de groepen zullen de leerkrachten zelf
communiceren.
● Classroom en Meet is voor alle leerlingen en leerkrachten van groep 5 t/m 8
aangemaakt. Er is mee geoefend in de klas. Via cool.cloudwise.nl
kunnen alle leerlingen, ouders thuis in de leerlingomgeving van school inloggen.



Onderwijs Scenario 1
Beschrijf hier het scenario dat past bij de school

A. Een of meer leerlingen zijn thuis, maar niet ziek.
B. Een deel van de groep is wel op school
C. Deel van de klas krijgt les op school en een deel van de klas volgt het onderwijs op

afstand.

Groep 1,2,3,4
De leerlingen die thuis zitten krijgen -zo mogelijk- 1x per dag een instructie op cruciale
doelen door de onderwijsassistente/stagiaire/leerkracht. Dit is afhankelijk of de instructie te
realiseren is in verband met de beschikbare menskracht. Daarnaast maken zij zelfstandig
herhaling werk in de werkboeken en op de computer. Ouders proberen te helpen met de
online onderdelen.

Groep 5,6,7 en  8
Na 2 dagen staat online les en is er geregeld dat werkboeken en/of kopieerbladen bij het
kind zijn.

Aan het begin van de dag zorgt de leerkracht dat er een laptop met webcam is ingelogd
op de meet en gericht op digibord voor de instructies.
Deel van leerlingen logt thuis in via meet en volgen de instructieles.
Een buddy kan leerling evt helpen, mocht de leerkracht zelf even niet beschikbaar zijn. Als
er teveel hulp nodig is spreekt de leerkracht een ander tijdstip af met de leerling om te
kunnen begeleiden. Daarnaast maken zij zelfstandig (herhaling) werk in de werkboeken
en via classroom (weektaak).
De werkboeken zijn thuis, er staat een goed gevulde weektaak online in classroom. Hier
staan ook creatieve opdrachten bij.
In principe werken de kinderen van groep 5-8 3 uur per dag aan school.



Scenario 2
Beschrijf hier het scenario dat past bij de school

De leraar is thuis (isolatie, quarantaine), maar is niet ziek:

A. Is er een invaller beschikbaar?
Groep 1-8: De invaller verzorgt de lessen. De leerkracht heeft contact met de invaller en
licht het programma toe via mail of telefoon.

B. Is er toezicht in de klas mogelijk?
Groep 1/2: De onderwijsassistents organiseert de dag. De leerkracht onderhoudt contact
via mail en telefoon.
Groep 3-8: De leerkracht verzorgt online de instructie, de onderwijsassistente zorgt voor
een rustig werkklimaat

C. Kunnen de kinderen verdeeld worden over de verschillende klassen?
Groep 1/2: We vragen of de kinderen thuis kunnen blijven. De overige kinderen worden
opgevangen in de andere kleutergroep. De leerkracht werkt thuis aan eigen
werkzaamheden.
Groep 3-4: We vragen of de kinderen thuis kunnen blijven. De overige kinderen worden
verdeeld in de andere groepen. Ze werken aan extra werk. De eigen leerkracht zorgt voor
digitale ondersteuning en heeft contact met de collega waar de kinderen worden
opgevangen.
Groep 5-8: De kinderen worden verdeeld over groep 3 t/m 8. De leerlingen kunnen hun
werk dat in Classroom staat, doen. De kinderen werken zelfstandig. Eventuele vragen
stellen ze via de chat aan de juf of meester. De leerkracht heeft direct contact met de
leerlingen.



Scenario 3
Beschrijf hier het scenario dat past bij de school

De leerkracht en de leerlingen zitten thuis. Het onderwijs wordt online gegeven.

A. De leerkracht of invaller is wel beschikbaar.

Groep 1-4
De leraar geeft 2x per dag instructieles op afstand, zij /hij kan daarnaast kleine groepjes
uitnodigen voor extra ondersteuning. Er zijn mogelijkheden om vragen te stellen.
Leerkrachten geven feedback op een deel van het het gemaakte werk. Niet over
herhalingswerk, maar wel het werk om cruciale doelen behalen.
Toetsen worden vooralsnog op school gemaakt.

Groep 5-8
De leraar geeft 3x per dag instructieles op afstand:
9.00 uur Rekenen
10.00 uur Taal, spelling
11.00 uur Begrijpend lezen of WO
Dit is algemene instructie voor iedereen en evt verder in klein groepje die meer instructie
nodig hebben.
Als leerkracht zet je meet open van 8.30 uur tot 12.00 uur. Kinderen kunnen dan
tussendoor altijd in meet komen om vragen te stellen.
Na 12.00 uur bereikbaar via Social Schools of via chat in classroom.
Nakijken doe je samen, bij onlinewerk geef je feedback of zet antwoordbladen in Social
Schools voor de ouders.
Toetsen worden vooralsnog op school gemaakt.

B. De leerkracht of invaller is niet beschikbaar

De leerlingen volgen het onderwijs op afstand en gaan zoveel mogelijk zelfstandig aan de
gang met hulp van ouders. In Classroom staat weektaak waaraan gewerkt kan worden.
Via de leefomgeving van Cloudwise kunnen de kinderen (eventueel met de ouders) online
extra inoefenen.


