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Inleiding 
 

Het kabinet wil dat jongeren en kinderen naar school en de kinderopvang kunnen 

gaan, ook bij een opleving van het coronavirus. Daarom zijn er 4 fases met 

maatregelen voor alle onderwijssectoren en de kinderopvang om besmettingen te 

beperken. Van licht tot zwaar. In dit draaiboek staan de activiteiten omschreven per 

fase voor Daltonbasisschool Jacobus.  

Op basis van de epidemiologische situatie, die wekelijks beschreven wordt door het 

RIVM, zal het kabinet bepalen in welk scenario we ons bevinden. Daarnaast kunnen 

er op basis van de richtlijnen/adviezen van OCW en RIVM kleine aanpassingen of 

toevoegingen gedaan worden aan de beschreven scenario's. 

Op de site van de overheid kunnen ouders en personeel de laatste richtlijnen 

opvolgen om de juiste adviezen te hanteren. (www.rijksoverheid.nl) 

 

Doel van dit plan 

Met dit plan willen we op Daltonbasisschool Jacobus goed voorbereid zijn op de 

eventuele opleving van het corona virus We willen de impact zo klein mogelijk 

houden en daarbij heldere verwachtingen scheppen bij betrokkenen in en om de 

school. Dat doen we door voorspelbaarheid te creëren zodat ouders, personeel en 

leerlingen weten wat er in welk scenario (bepaald door de overheid) zal gebeuren 

en welke maatregelen er genomen moeten worden. Op deze manier kunnen we de 

rust bewaren en proberen we de kwaliteit van ons onderwijs op een hoog niveau te 

houden. Het plan is per fase afgestemd met Basisschool Wereldwijs en Nummereen 

Kinderopvang. 

Met de plannen willen het kabinet en de sectoren besmettingen binnen het 

onderwijs en de kinderopvang bij een opleving van het coronavirus beperken. Met 

het doel om deze sectoren zo verantwoord mogelijk open te houden. Verschillende 

partijen in de onderwijssector en de kinderopvang hebben aan deze plannen 

meegewerkt. Op 1 juli 2022 is de ministerraad akkoord gegaan met de plannen. 

Onze school focust zich in samenwerking met de KCE-partners op: 

- Veiligheid van leerlingen en personeel 

- Kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen 

- Transparante afstemming met externe partners 

- Duidelijke communicatie met ouders om verwachtingen helder te maken. 

Hierbij wordt er rekening gehouden met de wet- en regelgeving op het 

gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. 
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De 4 fases 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 4 fases met bijbehorende maatregelen die in dit coronaplan staan beschreven 

(van licht naar zwaar): 

Scenario-1: donkergroen. Het eerste scenario is een preventief scenario dat wordt 

getypeerd met het woord verkoudheid. Er is nog geen noodzaak om specifieke 

maatregelen te treffen. In deze fase gaat het om het nemen van een aantal 

basismaatregelen m.b.t. hygiëne en gezondheid. Bijvoorbeeld: handen wassen, 

hoesten en niezen in ellenboog, thuis blijven en testen bij klachten; 

Scenario-2: groen. Ook dit scenario is preventief van aard. Deze fase wordt getypeerd 

met het woord griep. Scenario 2 vraagt om het uitvoeren van de basismaatregelen 

en extra aandacht voor personen met een kwetsbare gezondheid. 

Scenario-3: oranje. Scenario 3 wordt getypeerd met continue strijd. Het is een fase 

waarin het gaat om interventie, om het nemen van maatregelen die genomen 

moeten worden om het fysieke onderwijs zo verantwoord mogelijk doorgang te 

laten vinden. Het kabinet neemt ingrijpende maatregelen om de verspreiding van 

het virus tegen te gaan, en van de scholen wordt verwacht dat zij ook voorzorgs- en 

contactbeperkende maatregelen nemen.Bijvoorbeeld heeft maatregelen om 

contacten te beperken. Bijvoorbeeld: looproutes, gebruik mondkapjes bij 

verplaatsing, afstand houden; 

http://www.bsjacobus.nl/
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Scenario-4: rood. Ook dit scenario, getypeerd met worst case, is een fase waarin het 

gaat om het uitvoeren van interventies. De school blijft open, maar het aantal 

personen in de school moet worden beperkt en het is niet langer mogelijk dat alle 

leerlingen tegelijkertijd fysiek les krijgen. Hierin gaat 50% van de leerlingen afwisselend 

fysiek naar school 

Het zou kunnen voorkomen, dat het kabinet overgaat op een noodscenario dat 

verder gaat dat de maatregelen in scenario 1 t/m 4. Dat gebeurt als er landelijke 

maatregelen nodig zijn die zwaarder zijn dan de maatregelen in het worst case 

scenario (scenario-4). In dat geval is ons sectorplan COVID-19 niet langer leidend. De 

totale regie verschuift dan naar het kabinet. 
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Landelijk coronabeleid overheid 
 

1. Contact met positief persoon1: 
U hoeft niet in quarantaine als u in de buurt was van iemand met corona. Om 

besmettingen en verspreiding van het virus tegen te gaan, is het wel belangrijk om 

na contact met een positief getest persoon: extra alert te zijn op klachten, direct te 

testen bij klachten en contact met kwetsbaren voor 10 dagen na het contact met 

de positieve persoon te vermijden. Bij een positieve testuitslag gaat u altijd in isolatie. 

Persoonlijk advies: doe de check 

Twijfelt u wat u moet doen als u zelf klachten heeft? Of in de buurt was van iemand 

met corona? Check uw advies op maat.  

Doe de check op mijnvraagovercorona.nl 

 

2. Positieve uitslag thuistest2: 

In isolatie na een positieve (zelf)test 

U gaat direct in isolatie na een positieve zelftest of testuitslag van de GGD. Dat 

betekent dat u thuis blijft. Als u huisgenoten heeft blijft u op een eigen kamer om te 

voorkomen dat u hen besmet. U leest op deze pagina hoe lang de isolatie duurt en 

wat de regels zijn.  Ouders stellen school op de hoogte van een positieve besmetting 

in het gezin. De schoolleiding neemt contact op met het gezin en bespreekt de 

situatie en de berichtgeving naar de klasgenoten en hun ouders. Zie bijlage 1 voor 

het bericht dat vanuit Daltonbasisschool Jacobus via Social Schools wordt gestuurd. 

Thuisblijven in isolatie 

U gaat direct in isolatie na een positieve testuitslag van de zelftest of GGD. Dat 

betekent dat u thuis blijft en op een eigen kamer. Dit doet u ook als u een 

boosterprik of eerdere vaccinaties tegen corona heeft gehad. Zo besmet u geen 

huisgenoten of andere personen. 

Duur en regels voor isolatie  

Wilt u weten hoe lang u in isolatie moet? En wat u moet doen als u in isolatie gaat?  

 

Scenario 1: Positieve testuitslag mét coronaklachten: 

• U gaat minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie. U telt vanaf 

het moment dat u klachten kreeg. Dat is dag 0. 

• U kunt na 5 dagen uit isolatie als u 24 uur lang geen last meer heeft van 1 

of meer van deze klachten: 

• koorts; 

• hoesten; 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-
door-corona  
2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-
test 
 

http://www.bsjacobus.nl/
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• keelpijn; 

• benauwdheid; 

• neusverkouden. 

• Dit advies geldt ook als u een verminderde afweer door ziekte of 

medicijnen heeft.   

• Bent u een zorgmedewerker werkzaam in of buiten een ziekenhuis? Dan 

geldt het protocol van de zorg. 

• Zorgmedewerkers zonder klachten kunnen eerder aan het werk. Dit 

geldt voor onmisbare zorgmedewerkers als er een personeelstekort 

is. Hiervoor gelden strikte voorwaarden.  

• Kunt u uit isolatie? Hou u dan aan het advies na isolatie. 

 

 

Scenario 2: Positieve testuitslag zonder coronaklachten 

Had u geen klachten toen u een zelftest deed of werd getest bij de GGD? En 

kreeg u daarna ook geen klachten? Dan zijn dit de isolatieregels:  

• U gaat 5 dagen in isolatie. U begint met tellen vanaf de datum van de 

test. Dat is dag 0. 

• Krijgt u tijdens de isolatie toch klachten die horen bij corona? Dan begint u 

opnieuw met tellen vanaf de dag dat u klachten krijgt. Dat wordt dan dag 

0. U blijft minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie.  

• U kunt na 5 dagen uit isolatie als u 24 uur lang geen last meer heeft van 1 

of meer van deze klachten: 

• koorts; 

• hoesten; 

• keelpijn; 

• benauwdheid; 

• neusverkouden. 

• Dit advies geldt ook als u een verminderde afweer door ziekte of 

medicijnen heeft.   

• Bent u een zorgmedewerker werkzaam in of buiten een ziekenhuis? Dan 

geldt het protocol van de zorg. 

• Zorgmedewerkers zonder klachten kunnen eerder aan het werk. Dit 

geldt voor onmisbare zorgmedewerkers als er een personeelstekort 

is. Hiervoor gelden strikte voorwaarden.  

• Kunt u uit isolatie? Hou u dan aan het advies na isolatie. 

 

3. Aanvullend advies als  u uit isolatie mag 

Mag u uit isolatie? Hou u dan 10 dagen aan dit advies. U begint met tellen vanaf de 

dag dat u klachten kreeg of vanaf de datum van positieve (zelf)test: 

• Vermijd zoveel mogelijk contact met personen die een grotere kans hebben 

om ernstig ziek te worden van corona (rivm.nl);  

• Pas de algemene hygiënemaatregelen zorgvuldig toe. 

http://www.bsjacobus.nl/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/professionals/binnen-ziekenhuis
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/professionals/binnen-ziekenhuis
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
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Fase 1 Donkergroen ‘verkoudheid’:  
• Volledig open zonder maatregelen 

• Basismaatregelen (preventie) 

 

Scenario 1: (Fase 1 donkergroen) 

Het kabinet ziet geen noodzaak om specifiek voor het onderwijs extra maatregelen 

boven op de basismaatregelen te nemen. Leerlingen kunnen in deze situatie ‘griep 

of verkoudheid’ hebben en zullen getest moeten worden middels een zelftest of bij 

de GGD.  

 

Alle leerlingen kunnen in principe volledig naar school. De school volgt de 

basisadviezen hygiëne en gezondheid van de overheid op. De school zorgt voor 

goede ventilatie.  

 

Zo ziet het plan eruit in de dagelijkse praktijk: 
 

Geldende basisadviezen:3 

 
 

• Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor ten minste 

20 seconden; 

• Hoesten/niezen in de elleboog; 

• Blijf thuis bij klachten die passen bij COVID-19 en doe een (zelf)test 

(kinderen/leerlingen die geen zelftest kunnen doen, ook niet met hulp van 

anderen, doen een PCR test); 

• Zorg voor voldoende frisse lucht; 

• Haal tijdig een vaccin, booster- of herhaalprik. 

 

 

Zorgen voor goede ventilatie: 

Goed ventileren draagt bij aan het beperken van de verspreiding van virusdeeltjes.  

- Schoollokalen zijn voorzien van een CO2-meter die als indicator dient van de 

mate van luchtverversing 

- De school heeft een werkend en gekeurd ventilatiesysteem 

 

 

 

 

 

 
3 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-
coronamaatregelen 
 

http://www.bsjacobus.nl/
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
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Fase 2 Groen ‘Griep+’ 

Scenario 2: (Fase 2 groen) 

Het kabinet ziet geen noodzaak om specifiek voor het onderwijs extra maatregelen 

te nemen bovenop de basismaatregelen. Leerlingen kunnen in deze situatie ‘griep 

of verkoudheid’ hebben en zullen getest moeten worden 

 

Alle leerlingen kunnen volledig naar school. De school volgt de basisadviezen 

hygiëne en gezondheid van de overheid op. De school zorgt voor goede ventilatie. 

‘De school kan er voor kiezen om aanvullende voorzorgsmaatregelen te nemen 

omdat er geacht wordt om extra aandacht te schenken aan kwetsbare personen.’  

 

Zo ziet het plan eruit in de dagelijkse praktijk: 
 

Basisadvies: 

- Handen wassen/ontsmetten en drogen met papieren handdoekjes.  

- Hoesten/niezen in de elleboog 

- Zorg voor voldoende frisse lucht 

- Thuisblijven bij klachten en doe een (zelf)test 

- Landelijke quarantaine regels gelden bij een besmetting met het coronavirus 

 

Zorgen voor goede ventilatie: 

Goed ventileren draagt bij aan het beperken van de verspreiding van virusdeeltjes.  

- Schoollokalen zijn voorzien van een CO2-meter die als indicator dient van de 

mate van luchtverversing 

- De school heeft een werkend en gekeurd ventilatiesysteem. 

 

Aandacht voor kwetsbare personen: 

Het is van belang om rekening te houden met personen met een kwetsbare 

gezondheid, die meer risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting.  

- Personeel 

o Maatregelen die de kans op besmetting verminderen. Medewerkers 

die zich extra zorgen maken, gaan in gesprek met de schoolleiding.  

- Leerlingen 

o Maatregelen die de kans op besmetting verminderen. Bij leerlingen kan 

de vraag ontstaan of het voor hen verstandig is om naar school te 

gaan i.v.m. een kwetsbare gezondheid van zichzelf of een gezinslid. 

Wanneer een behandelend (kinder-)arts adviseert om een kind niet 

naar school te laten gaan, dient de school voor deze leerling een 

alternatief onderwijsaanbod te verzorgen. Dit aanbod is in 

samenspraak tussen ouders/verzorgers en de onderwijsinstelling en zal 

na samenspraak in werking treden. Op Daltonbasisschool Jacobus 

volgen deze leerlingen waar mogelijk de lessen middels Teams via een 

(geleende) device. Mocht deze leerling gebruik maken van een 

leendevice, zal hiervoor een bruikleencontract opgesteld en 

ondertekend moeten worden door ouders/verzorgers. (Zie bijlage 2) De 

leerling wordt geacht dit programma daadwerkelijk te volgen. Mocht 

dit niet gebeuren, moet de onderwijsinstelling een ongeoorloofd 

verzuim melden. De leerplichtambtenaar kan vervolgens contact 

opnemen met ouders/verzorgers. Alle gesprekken met school worden 

digitaal gevoerd.  

 

http://www.bsjacobus.nl/
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Draaiboek na afkondiging overheid inzetten Fase 2 
Activiteit Inhoud Wie Wanneer 

Contact KCE-

directie 

Afstemmen van de 

aanvullende 

maatregelen via 

WhatsApp met 

Wereldwijs en 

Nummereen  

Inhoudelijk overleg via 

MS Teams 

Roy met Ilse 

Wielockx en Linda 

van Gisbergen 

 

Telefonisch/Teams 

Direct na 

afkondiging 

fase 2 door 

overheid. 

Overleg MR Gevolgen voor de 

school, team, leerlingen 

en ouders/verzorgers 

bespreken met MR. 

Roy met voorzitter 

MR 

telefonisch/Teams 

Na 

afkondiging 

fase 2 door 

overheid 

Berichtgeving naar 

Team/ 

ouders/verzorgers 

Een regulier bericht via 

Social Schools naar 

ouders/verzorgers  en 

team waarin de 

afkondiging van fase 2 

met daarin 

onderstaande 

aandachtspunten 

Roy 

Social Schools 

Avond van 

afkondiging 

fase 2 door 

overheid of 

eerder indien 

mogelijk. 

Aandacht voor 

personeel met 

zorgen rondom 

Corona 

Inventariseren wie extra 

maatregelen wil voor 

zijn eigen werkplek 

 

Roy met 

teamleden 

Dag na 

afkondiging 

fase 2 door 

overheid. 

Aandacht voor 

leerlingen waarbij 

de gezondheid 

kwetsbaar is of van 

directe 

familieleden 

Leerkrachten en IB 

inventariseren (in 

samenwerking met 

ouders) welke 

leerlingen aanvullende 

maatregelen nodig 

hebben in fase 2  

Leerkrachten en 

IB 

Dag na 

afkondiging 

fase 2 door 

overheid. 

Coronabesmetting 

wordt gemeld 

Ouder meldt 

coronabesmetting bij 

leerkracht/schoolleiding 

Zie bijlage 4 voor 

stroomschema 

 

Roy neemt telefonisch 

contact op met het 

gezin.  

 

Groep waarin de 

leerling zit wordt op de 

hoogte gesteld middels 

een bericht vanuit de 

schoolleiding. (zie 

bijlage 1) 

Leerkracht / Roy Direct na 

ontvangst 

bericht.  

http://www.bsjacobus.nl/
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Zelftests en 

ontsmettingsmiddel 

op voorraad 

hebben ter 

voorbereiding op 

fase 3 

Inventariseren en 

bestellen van zelftesten 

ter voorbereiding op 

fase 3 

Vincent/Nel Na 

afkondiging 

fase 2 

 

 

 

 

 

 

Berichtgeving aan ouders/verzorgers: 
 
Beste ouder/verzorger, 

 

Vandaag heeft de overheid fase 2 afgekondigd. Dat betekent dat we volgens het eerder opgestelde coronaplan 

vanaf ………………… de volgende maatregelen treffen om op school zo veilig mogelijk te kunnen werken.  

Daarbij ligt de focus op twee extra onderdelen naast de standaard maatregelen.  

 

1. Aandacht voor kwetsbare personen: 

- Leerlingen 

Maatregelen die de kans op besmetting verminderen. Bij leerlingen kan de vraag ontstaan of het voor hen 

verstandig is om naar school te gaan i.v.m. een kwetsbare gezondheid van zichzelf of een gezinslid. 

Overleg hierover tussen ouders met leerkracht en schoolleiding 

- Personeel 

Maatregelen die de kans op besmetting verminderen. Medewerkers die zich extra zorgen maken, gaan in 

gesprek met de schoolleiding.  

 

2. Ventilatie: 

In oktober 2022 is het ventilatiesysteem zeer grondig aangepast. Het systeem is nu dynamischer en betrouwbaarder 

dan ooit. Goed ventileren draagt bij aan het beperken van de verspreiding van virusdeeltjes.  

- Schoollokalen zijn voorzien van een CO2-meter die als indicator dient van de mate van luchtverversing 

 

Laten we hopen dat we door elkaar goed in de gaten te houden en onze verantwoordelijkheid te nemen, we 

corona weer spoedig onder controle krijgen, zodat de overheid fase 3 niet hoeft af te kondigen.  

 
Vriendelijke groet, 

  

Mede namens alle medewerkers van het Kind Centrum Eersel 

 

Roy Jacobs 
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Fase 3 Oranje  ‘Continue strijd’ 

Scenario 3: (Fase 3 oranje) 

Het kabinet is genoodzaakt ingrijpende maatregelen te nemen binnen de 

onderwijssector boven op de basismaatregelen. Om verspreiding van het virus tegen 

te gaan, worden er voorzorgs- en contactbeperkende maatregelen genomen. 

 

De school volgt de basisadviezen hygiëne en gezondheid van de overheid op. De 

school zorgt voor goede ventilatie. Daarnaast worden de volgende maatregelen in 

gang gezet: 

- Gebruik mondkapjes bij verplaatsing 

- Gebruik van looproutes en ingangen 

- Gespreide pauzes 

- Hanteren van de veilige afstandsnorm (indien mogelijk) 

- Géén externen/ouders/verzorgers in de school 

- Thuiswerken door onderwijspersoneel dat niet direct betrekking heeft op het 

primaire onderwijsproces binnen de school (diegene die niet direct met 

leerlingen werken) 

- Alleen onderwijs gerelateerde activiteiten (géén uitstapjes) 

- Intensievere schoonmaak 

- Zelftesten worden uitgedeeld door de conciërges. Kinderen (groep 5-8) en 

personeel testen twee per week. 

 

Zo ziet het plan eruit in de dagelijkse praktijk: 
 

Gebruik mondkapjes bij verplaatsing; 

- Alle leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 dragen op Daltonbasisschool Jacobus 

een mondkapje bij verplaatsing binnen en buiten de klas of wanneer de 

leerling niet genoeg afstand kan houden van leerlingen uit andere clusters 

(bijvoorbeeld tijdens een extra interventie van een onderwijsassistent).  

- Al het personeel draagt een mondkapje bij verplaatsing binnen de school. De 

leerkrachten bepalen zelf of zij tijdens de lesuren persoonlijke beschermende 

maatregelen nemen. 

 

Intensieve schoonmaak: 

- Tijdens dit scenario wordt de schoonmaak intensiever. De nadruk ligt dan op 

contactpunten, deurklinken, trapleuningen en toiletten. De prullenbakken 

worden dagelijks geleegd. Alle tafels, stoelen en leermaterialen worden 

ontsmet na gebruik. 

- Koffiezetapparaat extra schoonmaken door conciërge. 

 

Ingang op school: 

- Het personeel ontsmet de handen bij binnenkomst via de hoofdingang. 

- Het personeel ontsmet de handen bij binnenkomst in de teamkamer. 

 

Ziekte van leerlingen: 

- Indien een leerling gedurende de dag ziek wordt, zal de leerkracht of de 

medewerker van de administratie de ouders verwittigen om het kind op te 

halen aan de hoofdingang. 

- De leerkracht ontsmet de plaats waar de leerling heeft gezeten. 
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Zieke leerkrachten: 

- We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. 

- We trachten de leerkracht te vervangen indien mogelijk. Wegens de krapte 

op de arbeidsmarkt is dit lastig. 

- We volgen de richtlijnen van Stichting KempenKind bij vervangingen. 

- Daltonbasisschool Jacobus is aangesloten bij een 2de vervangerspool, 

genaamd QRABBL, wat ons meerdere vervanging opties geeft in de vorm van 

creatieve workshops.  

- Wanneer er niemand beschikbaar is, wordt de klas naar huis gestuurd. Dit is 

altijd in overleg met de bestuurder van Stichting KempenKind. 

 

Extra ondersteuning vanuit CPO of onderwijsassistenten: 

- Indien mogelijk gaat de extra ondersteuning vanuit CPO door. Wanneer door 

het bestuur van Stichting KempenKind gekozen wordt om de medewerkers 

van CPO niet naar de verschillende scholen te sturen, zal deze ondersteuning 

wegvallen. 

- De ondersteuning van de onderwijsassistenten gaat door zolang zij niet 

moeten vervangen in de groep. Het primaire proces in groep heeft ten alle 

tijden voorrang op de ondersteuning. (conform KempenKind afspraken) 

 

Traktaties:  

- Traktaties zijn alleen toegestaan wanneer ze uit de winkel verpakt kunnen 

worden aangeboden.  

 

Looproutes: 

Daltonbasisschool Jacobus maakt tijdens dit scenario gebruik van vijf verschillende 

ingangen. De leerlingen worden voor zover mogelijk door één ouder/verzorger 

gebracht en gehaald. Hierbij bewaken ouders de verkeersveiligheid. 

 

- Groep 1/2: De leerlingen komen binnen bij de klassendeur van de eigen 

groep. Voor groep 1/2C staat de leerkracht op de speelplaats en maakt men 

gebruik van de ingang tussen de school en het kinderdagverblijf. 

- Groep 3/4: De leerlingen komen bij de zijdeur aan de kant van de betonnen 

trap 

- Groep 5/6: De leerlingen komen binnen via de deur boven aan de betonnen 

trap. 

- Groep 7/8: De leerlingen komen binnen via de deur boven aan de betonnen 

trap.  

 

Hierbij geldt dat ouders/verzorgers niet op het schoolplein mogen komen.  

Uitgezonderd de ouders van groep ½. Zij mogen aan de zijde van de Hoolstraat 

verzamelen.   

 

Gespreide pauzes: 

Jacobus maakt gebruik van meerdere speelpleinen.  Dit ziet er als volgt uit: 

- Groep 1/2: Maken gebruik van het grote plein en spelen op andere tijden 

dan de andere groepen. 

- Groep 3/4: maakt gebruik van het grote plein op de reguliere pauzetijden. 

- Groep 5/6: maakt gebruik van het Heibloempark op de regulieren 

pauzetijden. 

- Groep 7/8: maakt gebruik van het asfaltplein op de reguliere pauzetijden. 
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Hanteren van de veilige afstandsnorm (indien mogelijk): 

De overheid hanteert een veilige afstandsnorm van 1,5 meter. 

- Leerkrachten onderling houden zich aan de veilige afstandsnorm. 

- Leerkrachten en leerlingen houden zich aan de veilige afstandsnorm indien 

dit mogelijk is. Dit is geen verplichting, omdat dit in de dagelijkse praktijk niet 

altijd mogelijk is. 

- Ouders houden aan de ingangen 1.5 m afstand. 

- Er worden geen handen geschud. 

 

Geen externen/ouders/verzorgers in de school: 

Contactbeperkende maatregelen zijn bedoeld om het aantal contacten flink te 

beperken en hebben daarmee onvermijdelijk impact op de dagelijkse gang van 

zaken binnen de school.  CPO (centrum passend onderwijs) is een uitzondering op 

bovenstaande maatregel omdat dit een onderdeel is van Stichting KempenKind. 

- Wanneer noodzakelijk kan directie besluiten partijen fysiek uit te nodigen 

binnen de school. 

- Alle andere situaties/gesprekken zullen online worden gevoerd middels 

Teams. 

 

Thuiswerken door onderwijspersoneel dat niet direct betrekking heeft op het primaire 

onderwijsproces binnen de school: 

- Onderwijspersoneel dat geen lesgeeft, of anderszins in het belang van de 

leerling niet op school hoeft te zijn, werkt indien mogelijk thuis. 

- Teambijeenkomsten, ouderraad, schoolraad en medezeggenschapsraad 

vinden online plaats. 

 

Alleen onderwijsgerelateerde activiteiten: 

- Alles wat niet bijdraagt aan het primaire proces van lesgeven, kan niet meer 

in fysieke vorm plaatsvinden. De school maakt hier zelf een afweging in.  

- Extra activiteiten buiten de school worden opgeschort. 

 

Communicatie: 

- Via Social Schools wordt de werking en de afspraken gecommuniceerd met 

ouders en leerkrachten. Attenderen op afmelden bij BSO.  

- Communicatie zal lopen via directie, waarin ouders een wekelijkse update 

krijgen over de volgende schoolweek. Mocht er iets veranderen, zal dit direct 

gecommuniceerd worden.   

- Directe interne communicatie op KCE-directieniveau via onze app-groep 

directie-KCE. Inhoudelijk overleg via Microsoft Teams. 

 

 

Zelftesten (preventief):  

- Worden uitgedeeld aan de kinderen van de groep 5 t/m. 8 en aan het 

personeel. (2 x per week testen) 
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Draaiboek na afkondiging overheid inzetten Fase 3 
 

Activiteit Inhoud Wie Wanneer 

Contact KCE-

directie 

Afstemmen van de 

aanvullende 

maatregelen via 

WhatsApp met 

Wereldwijs en 

Nummereen  

Inhoudelijk overleg via 

MS Teams 

Roy met Ilse 

Wielockx en Linda 

van Gisbergen 

 

Telefonisch/Teams 

 

 

Direct na 

afkondiging 

fase 3 door 

overheid. 

Overleg MR Gevolgen voor de 

school, team, leerlingen 

en ouders/verzorgers 

bespreken met MR. 

Roy met voorzitter 

MR 

telefonisch/Teams 

Na 

afkondiging 

fase 3 door 

overheid 

Berichtgeving naar 

team/ 

ouders/verzorgers 

Een PUSH bericht via 

Social Schools naar 

ouders/verzorgers/ 

team waarin de 

afkondiging van fase 3 

met daarin 

onderstaande 

aandachtspunten 

 

Berichtgeving staat na 

dit draaiboek 

opgenomen  

Roy  

Social Schools 

Avond van 

afkondiging 

fase 3 door 

overheid of 

eerder indien 

mogelijk. 

Aandacht voor 

personeel met 

zorgen rondom 

Corona 

Inventariseren 

kwetsbare 

medewerkers en in 

gesprek gaan 

 

Roy met 

teamleden 

Dag na 

afkondiging 

fase 3 door 

overheid. 

Aandacht voor 

leerlingen waarbij 

de gezondheid 

kwetsbaar is of van 

directe 

familieleden 

Leerkrachten en IB 

inventariseren (in 

samenwerking met 

ouders) welke 

leerlingen aanvullende 

maatregelen nodig 

hebben in fase 3 

 

Leerkrachten en 

IB 

Dag na 

afkondiging 

fase 3 door 

overheid. 

Coronabesmetting 

wordt gemeld 

Ouder meldt 

coronabesmetting bij 

leerkracht/schoolleiding 

Zie bijlage 4 voor 

stroomschema 

 

 

Roy neemt telefonisch 

contact op met het 

gezin.  

 

Leerkracht / Roy Direct na 

ontvangst 

bericht.  
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Groep waarin de 

leerling zit wordt op de 

hoogte gesteld middels 

een bericht vanuit de 

schoolleiding. (zie 

bijlage 1) 

Zelftests en 

ontsmettingsmiddel 

op voorraad 

hebben ter 

voorbereiding op 

fase 4 

Inventariseren en 

bestellen van zelftesten 

ter voorbereiding op 

fase 4 

 

Vincent/Nel Na 

afkondiging 

fase 3 

Mondkapjes 

verstrekken 

Mondkapjes 

verstrekken indien 

nodig aan collega’s 

Nel/Vincent 

Administratie bij 

binnenkomst 

Na 

afkondiging 

fase 3 

Herinrichten 

teamkamer  

Inrichten van de 

teamkamer zodat 

looproutes en 

zitplaatsen  de 

voorgeschreven 1,5 

meter waarborgen. 

Vincent/Joop Na 

afkondiging 

fase 3 

Roosters 

aanpassen 

Roosters aanpassen, 

zodat groepen niet 

gemixt hoeven te 

worden t.b.v. het 

groepsoverstijgend 

werken 

Leerkrachten Na 

afkondiging 

fase 3 
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Opzet berichtgeving aan ouders/verzorgers: 

 
Beste ouder/verzorger, 

 

Vandaag heeft de overheid fase 3 afgekondigd. Dat betekent dat we volgens het eerder opgestelde coronaplan 

vanaf ………………… de volgende maatregelen treffen om op school zo veilig mogelijk te kunnen werken. Wij 

vragen hiervoor uw dringende medewerking. Samen krijgen we corona weer onder controle, hoe vervelend de 

situatie nu ook is. 

 

Mondkapjes: 

- Alle leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 dragen een mondkapje bij verplaatsing binnen en buiten de klas of 

wanneer de leerling niet genoeg afstand kan houden van leerlingen uit andere clusters (bijvoorbeeld 

tijdens een extra interventie van een onderwijsassistent).  

- Al het personeel draagt een mondkapje bij verplaatsing binnen de school. 

 

Schoonmaak: 

- De schoonmaak wordt geïntensiveerd. Contactpunten van deurklinken, trapleuningen en toiletten worden 

vaker schoongemaakt. Prullenbakken worden dagelijks geleegd. 

 

Ziekte van leerlingen 

- Indien een leerling gedurende de dag ziek wordt, zal de leerkracht of de medewerker van de administratie 

de ouders verwittigen om het kind op te halen aan de hoofdingang. 

 

Ziekte van leerkrachten 

- We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. 

- We trachten de leerkracht te vervangen indien mogelijk. Wegens de krapte op de arbeidsmarkt is dit lastig. 

- We volgen de richtlijnen van Stichting KempenKind bij vervangingen. 

- Daltonbasisschool Jacobus is aangesloten bij een 2de vervangerspool, genaamd QRABBL, wat ons 

meerdere vervanging opties geeft in de vorm van creatieve workshops.  

- Wanneer er niemand beschikbaar is, wordt de klas naar huis gestuurd. Dit is altijd in overleg met de 

bestuurder van Stichting KempenKind. 

 

Extra ondersteuning van leerlingen 

- Indien mogelijk gaat de extra ondersteuning vanuit CPO door.  

- De ondersteuning van de onderwijsassistenten gaat door zolang zij niet moeten vervangen in de groep. 

Het primaire proces in groep heeft ten alle tijden voorrang op de ondersteuning.  

 
Traktakties 

- Traktaties zijn alleen toegestaan wanneer ze uit de winkel verpakt kunnen worden aangeboden.  

 

Looproutes en in- en uitgangen: 

De leerlingen worden voor zover mogelijk door één ouder/verzorger gebracht en gehaald. Hierbij bewaken ouders 

de verkeersveiligheid. Ouders/verzorgers en externen mogen hierbij niet de school in.  

- Groep 1/2: De leerlingen komen binnen bij de klassendeur van de eigen groep. Voor groep 1/2C staat de 

leerkracht op de speelplaats en maakt men gebruik van de ingang tussen de school en het 

kinderdagverblijf. 

- Groep 3/4: De leerlingen komen bij de zijdeur aan de kant van de betonnen trap 

- Groep 5/6: De leerlingen komen binnen via de deur boven aan de betonnen trap. 

- Groep 7/8: De leerlingen komen binnen via de deur boven aan de betonnen trap.  

 

Hierbij geldt dat ouders/verzorgers niet op het schoolplein mogen komen.  Uitgezonderd de ouders van groep 1-2  Zij 

mogen aan de zijde van de Hoolstraat verzamelen.   

 

Gespreide pauzes: 

- Groep 1/2: Maken gebruik van het grote plein en spelen op andere tijden dan de andere groepen. 

- Groep 3/4: maakt gebruik van het grote plein op de reguliere pauzetijden. 

- Groep 5/6: maakt gebruik van het Heibloempark op de regulieren pauzetijden. 

- Groep 7/8: maakt gebruik van het asfaltplein op de reguliere pauzetijden 

 

Hanteren van de veilige afstandsnorm: 

De overheid hanteert een veilige afstandsnorm van 1,5 meter. 

- Leerkrachten onderling houden zich aan de veilige afstandsnorm. 

- Leerkrachten en leerlingen houden zich aan de veilige afstandsnorm indien dit mogelijk is. Dit is geen 

verplichting, omdat dit in de dagelijkse praktijk niet altijd mogelijk is. 

- Ouders houden aan de ingangen 1.5 m afstand. 

- Er worden geen handen geschud. 

 

BSO: 

- Indien uw kind(eren) ziek zijn, dient u ook de BSO hiervan op de hoogte te stellen.  
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Hopelijk krijgen we de situatie met bovenstaande en inmiddels bekende maatregelen weer spoedig onder controle. 

We hopen daarbij dat fase 4 daarmee vermeden kan worden.  

 

Hoe vervelend bovenstaande maatregelen ook zullen zijn vraag ik toch uw medewerking en doe ik een beroep op 

uw verantwoordelijkheid. Alleen door samenwerking lossen we dit effectief op. Laten dat nu nét drie van de vijf 

Daltonpijlers zijn!  

 

Vriendelijke groet, 

  

Mede namens alle medewerkers van het Kind Centrum Eersel 

 

Roy Jacobs 
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Fase 4: Rood ‘Worst case’ 
Het kabinet is genoodzaakt ingrijpende maatregelen te nemen binnen de 

onderwijssector. De overheid spreek dan over een “worst case” scenario waarbij de 

school genoodzaakt is om het aantal personen dat tegelijkertijd in de school 

aanwezig is te beperken. Het is niet langer mogelijk alle leerlingen volledig fysiek 

naar school te laten gaan. De school zal draaien op 50% van hun leerlingaantal. 

De scholen moeten binnen één werkweek overgaan op het onderwijs aan de helft 

van de groep. Leerlingen in uitzonderingsgroepen (cruciaal beroep of op vraag van 

school zelf wegens kwetsbare positie) gaan, na overleg met de leerkracht, fysiek 

naar school. 

Het kabinet monitort tweewekelijks of de school weer volledig open kan gaan. 

 

De school volgt de basisadviezen hygiëne en gezondheid van de overheid op. De 

school zorgt voor goede ventilatie. Alle bovenstaande maatregelen worden 

gehanteerd. Daarnaast worden onderstaande maatregelen toegevoegd: 

- De helft van de leerlingen werkt vanuit thuis 

- Intensieve aandacht voor de sociale functie van het onderwijs (vergrote inzet 

op sociaal-emotioneel welbevinden en executieve functies van de leerlingen) 

 

Zo ziet het plan eruit in de dagelijkse praktijk: 
 

Alle maatregelen uit de voorgaande scenario’s gelden ook binnen dit scenario.  

 

Ouders met cruciaal beroep: 

- Ouder neemt contact op met de leerkracht/schoolleiding via Social Schools 

en geeft aan in welk cruciaal beroep hij/zij werkt. Na overleg wordt gekeken 

wanneer deze leerlingen fysiek aanwezig zullen zijn in de groep. 

 

 

Leerlingen in een kwetsbare positie: 

- De interne begeleider en de directie gaan in overleg met het onderwijzend 

personeel om in kaart te brengen welke leerlingen volledig fysiek op school 

aanwezig moeten zijn. Dit kan gaan om beperking van achterstanden, 

mentaal welbevinden, kwetsbare thuissituatie, ect.  Deze ouders worden 

telefonisch gecontacteerd door de intern begeleider of directeur 

 

Zelftesten: 

1. Leerlingen van groep 5 t/m 8 doen twee keer per week een zelftest die 

aangeleverd wordt door school. 

2. Het personeel doet eveneens twee keer per week een zelftest. 

 

Gymonderwijs: 

- Het gymonderwijs gaat door maar kan in een andere vorm weggezet 

worden. 

- Het gymrooster kan, indien nodig, aangepast worden. 
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Helft van de leerlingen afstandsonderwijs: 

Uitgangspunt vanuit het ministerie: Extra aandacht voor de sociale functie van het 

onderwijs en extra aandacht voor kwetsbare leerlingen. 

We pakken daarbij terug op het plan van mei 2020. 

- Leerlingen gaan om de dag naar school in een Week A of B schema waarbij 

leerlingen twee vaste dagen naar school gaan en om de week op 

woensdag.  

- Deze structuur zorgt voor een korte afwisselstructuur van instructie en contact 

op school en zelfstandige verwerking thuis. Hierdoor is de uitgestelde 

aandacht op school minimaal. 

- Er wordt steeds lesgegeven aan één jaargroep om zo de aansluiting met 

vriendjes en vriendinnetjes binnen het leerjaar zo veel mogelijk te 

waarborgen. 

- Er wordt steeds lesgegeven aan één leerjaar om zo de focus te kunnen 

leggen op een intensieve instructie en goed zicht op de ontwikkeling van elke 

leerling.  

- Door steeds één leerjaar op school te hebben, ontstaat er meer ruimte voor 

de leerkracht om ook leerlingen thuis op vaste tijden hulp op afstand te 

bieden, naast het geven van kwalitatief goede instructies. 

- Leerlingen  van ouders met een cruciaal beroep of in een kwetsbare positie 

worden indien nodig extra ingedeeld. 

- Op deze manier is het lesaanbod ook effectief en wordt er door de leerkracht 

niet 2 dagen achtereen dezelfde les gegeven aan twee combinatiegroepen. 

Hierdoor lopen leerlingen geen achterstand in de leerstof op.  

- 50% van de leerlingen is op school aanwezig 

- 50 % van de leerlingen verwerken de lesstof thuis en kunnen op vaste 

momenten inbellen of vragen stellen via Teams aan de leerkracht. 

- We beseffen dat dit niet altijd handig is met broertjes/zusjes, maar 

samenwerking met bijvoorbeeld een vast gezin uit hetzelfde cohort is daarbij 

beter te organiseren.  

Fysieke aanwezigheid op school per dag 

Week A 

Dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groepen 1,3,5,7 2,4,6,8 1,3,5,7 1,3,5,7 2,4,6,8 

  

Week B 

Dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groepen 1,3,5,7 2,4,6,8 2,4,6,8 1,3,5,7 2,4,6,8 
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Draaiboek na afkondiging overheid inzetten Fase 4 
Activiteit Inhoud Wie Wanneer 

Contact KCE-

directie 

Afstemmen van de 

aanvullende 

maatregelen via 

WhatsApp met 

Wereldwijs en 

Nummereen  

Inhoudelijk overleg via 

MS Teams 

Roy met Ilse 

Wielockx en Linda 

van Gisbergen 

 

Telefonisch/Teams 

 

 

Direct na 

afkondiging 

fase 4 door 

overheid. 

Overleg MR Gevolgen voor de 

school, team, leerlingen 

en ouders/verzorgers 

bespreken met MR. 

Roy met voorzitter 

MR 

telefonisch/Teams 

Na 

afkondiging 

fase 4 door 

overheid 

Berichtgeving naar 

team/ 

ouders/verzorgers 

Een PUSH-bericht via 

Social Schools naar 

ouders/verzorgers/ 

team waarin de 

afkondiging van fase 4 

met daarin 

onderstaande 

aandachtspunten 

 

Berichtgeving staat na 

dit draaiboek 

opgenomen  

Roy  

Social Schools 

Avond van 

afkondiging 

fase 3 door 

overheid of 

eerder indien 

mogelijk. 

Aandacht voor 

personeel met 

zorgen rondom 

Corona 

Inventariseren 

kwetsbare 

medewerkers en in 

gesprek gaan 

 

Roy met 

teamleden 

Dag na 

afkondiging 

fase 4 door 

overheid. 

Aandacht voor 

leerlingen waarbij 

de gezondheid 

kwetsbaar is of van 

directe 

familieleden 

Leerkrachten en IB 

inventariseren (in 

samenwerking met 

ouders) welke 

leerlingen aanvullende 

maatregelen nodig 

hebben in fase 4 

 

Leerkrachten en 

IB 

Dag na 

afkondiging 

fase 3 door 

overheid. 

Coronabesmetting 

wordt gemeld 

Ouder meldt 

coronabesmetting bij 

leerkracht/schoolleiding 

Zie bijlage 4 voor 

stroomschema 

 

 

Roy neemt telefonisch 

contact op met het 

gezin.  

 

Leerkracht / Roy Direct na 

ontvangst 

bericht.  
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Groep waarin de 

leerling zit wordt op de 

hoogte gesteld middels 

een bericht vanuit de 

schoolleiding. (zie 

bijlage 1) 

Zelftests op 

voorraad hebben 

ter voorbereiding 

op fase 4 

Inventariseren en 

bestellen van zelftesten 

bij aanhouden fase 4 of 

afschaling fase 3 

 

Vincent/Nel Na 

afkondiging 

fase 4 

Mondkapjes 

verstrekken 

Mondkapjes 

verstrekken indien 

nodig aan collega’s 

Nel/Vincent 

Administratie bij 

binnenkomst 

Na 

afkondiging 

fase 4 

Herinrichten 

teamkamer  

Inrichten van de 

teamkamer zodat 

looproutes en 

zitplaatsen  de 

voorgeschreven 1,5 

meter waarborgen. 

Vincent/Joop Na 

afkondiging 

fase 4 

Roosters 

aanpassen 

Roosters aanpassen, 

zodat groepen niet 

gemixt hoeven te 

worden t.b.v. het 

groepsoverstijgend 

werken 

Leerkrachten Na 

afkondiging 

fase 4 

Inventariseren 

welke leerlingen 

volledig naar 

school moeten 

Kwetsbare leerlingen en 

ouders met een 

cruciaal beroep mogen 

een beroep doen op 

de noodopvang.  

Deze leerlingen worden 

in de klassen 

opgevangen.  

Leerkracht-IB Na 

afkondiging 

fase 4 
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Opzet berichtgeving aan ouders/verzorgers: 
 

Beste ouder/verzorger, 

 

Vandaag heeft de overheid fase 4 afgekondigd. Het zogenaamde ‘worst case - scenario’ Dat betekent dat we 

volgens het eerder opgestelde coronaplan vanaf ………………… de volgende maatregelen treffen om op school zo 

veilig mogelijk te kunnen werken. Wij vragen hiervoor uw medewerking. Samen krijgen we corona weer onder 

controle, hoe vervelend de situatie nu ook is. 
 
De overheid spreek nu over een “worst case” scenario waarbij de school genoodzaakt is om het aantal personen 

dat tegelijkertijd in de school aanwezig is te beperken. Het is niet langer mogelijk alle leerlingen volledig fysiek naar 

school te laten gaan. De school zal draaien op 50% van het  leerlingaantal. 

Leerlingen in uitzonderingsgroepen (cruciaal beroep of op vraag van school zelf wegens kwetsbare positie) gaan, 

na overleg met de leerkracht en schoolleiding, fysiek naar school. 

Het kabinet monitort tweewekelijks of de school weer volledig open kan gaan. 

 

Dat betekent voor onze school het volgende: 

- Alle maatregelen uit de voorgaande scenario’s gelden ook binnen dit scenario.  

 
Ouders met cruciaal beroep: 

- Indien u een cruciaal beroep heeft neemt u contact op met de leerkracht/schoolleiding via Social Schools 

en geeft u aan in welk cruciaal beroep u werkzaam bent. Na overleg wordt gekeken wanneer deze 

leerlingen fysiek aanwezig zullen zijn in de groep. 

 
Leerlingen in een kwetsbare positie: 

- De interne begeleider en de directie gaan in overleg met het onderwijzend personeel om in kaart te 

brengen welke leerlingen volledig fysiek op school aanwezig moeten zijn. Dit kan gaan om beperking van 

achterstanden, mentaal welbevinden, kwetsbare thuissituatie, ect.  Deze ouders worden telefonisch 

gecontacteerd door de leerkracht, intern begeleider of directeur 

 
Zelftesten: 

- Leerlingen van groep 5 t/m 8 doen twee keer per week een zelftest die aangeleverd wordt door school. 

- Het personeel doet eveneens twee keer per week een zelftest. 

 
Gymonderwijs: 

- Het gymonderwijs gaat door maar kan in een andere vorm weggezet worden. 

- Het gymrooster kan, indien nodig, aangepast worden. 

 

 

Helft van de leerlingen afstandsonderwijs: 

Uitgangspunt vanuit het ministerie: Extra aandacht voor de sociale functie van het onderwijs en extra aandacht voor 

kwetsbare leerlingen. 

50% van de leerlingen mogen fysiek op school zijn. De andere 50% van de leerlingen werkt thuis. We hanteren 

daarmee dezelfde opzet zoals we ook in mei 2020 hebben gedaan.  

- Leerlingen gaan om de dag naar school in een Week A of B schema waarbij leerlingen twee vaste dagen 

naar school gaan en om de week op woensdag.  

Week A 

dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groepen 1,3,5,7 2,4,6,8 1,3,5,7 1,3,5,7 2,4,6,8 

  

Week B 

dag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groepen 1,3,5,7 2,4,6,8 2,4,6,8 1,3,5,7 2,4,6,8 

 

Motivatie voor deze 50%-verdeling: 

- Deze structuur zorgt voor een korte afwisselstructuur van instructie en contact op school en zelfstandige 

verwerking thuis. Hierdoor is de uitgestelde aandacht op school minimaal. 

- Er wordt steeds lesgegeven aan één jaargroep om zo de aansluiting met vriendjes en vriendinnetjes binnen 

het leerjaar zo veel mogelijk te waarborgen. 

- Er wordt steeds lesgegeven aan één leerjaar om zo de focus te kunnen leggen op een intensieve instructie 

en goed zicht op de ontwikkeling van elke leerling.  
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- Door steeds één leerjaar op school te hebben, is er meer ruimte om ook leerlingen thuis op vaste tijden hulp 

op afstand te bieden, naast het geven van kwalitatief goede instructies. 

- Leerlingen  van ouders met een cruciaal beroep of in een kwetsbare positie worden indien nodig extra 

ingedeeld. 

- Op deze manier is het lesaanbod ook effectief en wordt er door de leerkracht niet 2 dagen achtereen 

dezelfde les gegeven aan twee combinatiegroepen. Hierdoor lopen leerlingen geen achterstand in de 

leerstof op.  

- 50 % van de leerlingen verwerken de lesstof thuis en kunnen op vaste momenten inbellen of vragen stellen 

via Teams aan de leerkracht. 

NOTE: We beseffen dat dit organisatorisch niet altijd handig is met broertjes/zusjes, maar samenwerking met 

bijvoorbeeld een vast gezin uit hetzelfde cohort is daarbij beter te organiseren.  

 
We hopen dat deze fase maximaal twee weken zal duren en dat we weer spoedig terug kunnen naar een 

versoepeling. Pas goed op uzelf en uw omgeving en houd elkaar goed in de gaten.  

Samen gaan we er de schouders onder zetten om te zorgen dat we deze coronagolf allemaal goed doorkomen.  

We denken graag met u mee in een passende oplossing binnen de geldende maatregelen.  

 

 

Vriendelijke groet, 

  

Mede namens alle medewerkers van het Kind Centrum Eersel 

 

Roy Jacobs 
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Bijlage 1 Bericht aan ouders/verzorgers na coronabesmetting 
 

Coronabesmetting groep Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Na overleg met betrokken ouders en leerkrachten wil ik u graag op de hoogte stellen van 

een coronabesmetting in groep Klik of tik om tekst in te voeren.. 

 

Vanmorgen kregen wij het nieuws te horen dat Klik of tik om tekst in te voeren. uit groep Klik 

of tik om tekst in te voeren. thuis een positief resultaat heeft op een coronathuistest. Klik of tik 

om tekst in te voeren. kreeg gisteravond lichte griepverschijnselen en hoofdpijn.  

Gisteren is Klik of tik om tekst in te voeren. nog met lichte klachten op school geweest en 

heeft in groep Klik of tik om tekst in te voeren. de lessen gevolgd. 

 

Momenteel geldt bij een coronabesmetting het volgende: 

Klik of tik om tekst in te voeren.blijft 5 dagen in isolatie. Wanneer Klik of tik om tekst in te 

voeren. na de vijfde dag 24 uur klachtenvrij is, mag Klik of tik om tekst in te voeren. weer naar 

school. 

Voor leerlingen die bij Klik of tik om tekst in te voeren. in de buurt zijn geweest geldt: Houd 

jezelf goed in de gaten. Je hoeft niet in isolatie en vermijd contact met kwetsbare 

medemensen. 

Zie voor meer informatie: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/#ik-ben-in-de-buurt-

geweest-van-iemand-met-corona  

 

Omdat de quarantainetijd zo kort is (vijf dagen) schakelen we niet over op digitaal of hybride 

onderwijs bij leerlingen die in isolatie zitten. We houden daarbij de focus op het primaire 

proces in de klas. 

 

Ook wij houden de leerlingen en elkaar goed in de gaten. 

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Voor vragen staan de leerkrachten van groep Klik of tik om tekst in te voeren. of ik u graag te 

woord. 

 

Vriendelijke groeten, 

Roy Jacobs 

 

http://www.bsjacobus.nl/
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/#ik-ben-in-de-buurt-geweest-van-iemand-met-corona
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/#ik-ben-in-de-buurt-geweest-van-iemand-met-corona


 

Coronabeleid Daltonbasisschool Jacobus         Versie 202209012 
Daltonbasisschool Jacobus – Pankenstraat 3 – 5521VA Eersel – 0497-512279 – www.bsjacobus.nl  

Bijlage 2 Overeenkomst Bruikleen schooldevice 
 

 

 

Bruikleenovereenkomst Chromebook 2022-2023 

 

Onderstaande bruikleenovereenkomst is van toepassing voor leerlingen van Daltonbasisschool Jacobus 

(hierna: ’school’) die een Chromebook (hierna: ‘het apparaat’), in bruikleen hebben ontvangen. 

 
Algemeen 

• Het apparaat is eigendom van school en wordt in bruikleen gegeven aan de leerling voor 

onderwijsdoeleinden. 

• Deze overeenkomst bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder de leerling het 

apparaat kan gebruiken. 

• Door ondertekening van de Bruikleenovereenkomst Chromebook verklaren 

ouder(s)/verzorger(s) en leerling dat zij de gevolgen van deze overeenkomst hebben begrepen en 

zich daarmee akkoord verklaren. 

 
Rechten en plichten 

a. De leerling verklaart het apparaat in de huidige staat te hebben ontvangen en zal deze niet 

aan derden ter beschikking stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze vervreemden. 

b. De leerling is verantwoordelijk voor het in de huidige staat houden van het apparaat.  

c. De leerling verklaart dat het apparaat wordt ingezet voor onderwijsdoeleinden. 

d. Het is de leerling verboden het apparaat te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de 

onderwijsdoelstellingen of het aanzien van school schade (kunnen) berokkenen, dan wel de grenzen 

van betamelijkheid en fatsoen overschrijden. 

e. Installatie van illegaal verkregen software en oneigenlijk gebruik van het apparaat is 

uitdrukkelijk niet toegestaan. 

f. De leerling is ervan op de hoogte dat het gebruik voor onderwijsdoeleinden van het apparaat 

door school gecontroleerd kan worden. Door ondertekening van deze overeenkomst stemmen de 

ouder(s)/verzorger(s) en leerling in met deze controle. 

 
Diefstal en beschadiging 

a. De leerling dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, 

diefstal of verlies van het apparaat. 

b. In geval van schade of diefstal van het apparaat is de leerling verplicht dit zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen bij zijn/haar leerkracht te melden. 

c. De leerling kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het apparaat ontstaan door 

verwijtbare nalatigheid of onachtzaamheid. 

 
Termijn van gebruik 

a. De leerling krijgt het apparaat tijdelijk te leen in overleg met de school. 

b. De leerling levert het apparaat, op eerste verzoek in volledige staat (apparaat en 

accessoires) in bij de school. 

c. De school is te allen tijde bevoegd om de bruikleenovereenkomst met onmiddellijke ingang 

eenzijdig te beëindigen. 

 
Omschrijving Chromebook 

Het Chromebook betreft: 

▪ Merk en type:  ………………………………………………………. 

▪ Serienummer:  ………………………………………………………. 

▪ Huidige staat  ………………………………………………………. 

▪ Overige:  ………………………………………………………. 

(bijv. incl. lader/muis etc.) 
Ondertekening       

 

Ouder/Verzorger van leerling    Medewerker school: 

Naam:         Naam: 

 

Handtekening      Handtekening 

 

 

-----------------------------------------    ------------------------------------------ 
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Bijlage 3 Fases 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Donkergroen 
Verkoudheid 

 
Scholen volledig open zonder 

maatregelen 
 

2 – Groen 
Griep+ 

 
Scholen volledig open met lichte 

(basis)maatregelen 

Basisregels 

Voorzorgsmaatregelen 

(facultatief) 

3 – Oranje 
Continue strijd 

 
Scholen volledig open met 

pakket maatregelen 

Basisregels 

Contactbeperkende maatregelen 

Voorzorgsmaatregelen 

4 – Rood 
Worst case 

 
Scholen niet volledig open 

4a  

Helft v/d 

leerlingen 

4b 

Specifieke 

groepen 

Basisregels 

Voorzorgsmaatregelen 

Contactbeperkende 
maatregelen 

http://www.bsjacobus.nl/


 

Coronabeleid Daltonbasisschool Jacobus         Versie 202209012 
Daltonbasisschool Jacobus – Pankenstraat 3 – 5521VA Eersel – 0497-512279 – www.bsjacobus.nl  

Bijlage 4 Stroomschema bij positieve besmetting 
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