
Protocol GB Benjamin Covid-19 Herfst 2022 
 
Inleiding 
Het kabinet werkt met vier scenario’s voor de aanpak van maatregelen rondom COVID-19 voor de lange 
termijn, waarin mogelijke ontwikkelingen van het virus worden geschetst. Bij elk scenario wordt in deze 
leidraad een maatregelenpakket beschreven.  
Wij hebben ervoor gekozen om ons protocol kort en praktisch uit te werken, zodat het voor personeel en 
ouders zo helder mogelijk beschreven is. In dit plan gaat het om preventieve maatregelen, omwille van 
duidelijkheid en draagvlak. De basis is dat we zoveel mogelijk fysiek onderwijs geven aan de leerlingen en 
tegelijkertijd voor een veilige leer-werkomgeving te zorgen. 
Voor verdere achtergronden verwijzen wij naar het sectorplan Covid-19 voor funderend onderwijs 
samengesteld door het ministerie van OCW. Indien het kabinet besluit om een scenario in werking te laten 
treden, dan geldt voor scholen dat zij de bijbehorende maatregelen zo snel mogelijk invoeren (zowel bij 
opschaling als bij afschaling), maar uiterlijk binnen één werkweek. Omdat snelle wisselingen in de geldende 
maatregelen het draagvlak voor naleving sterk verminderen, blijven deze maatregelen vervolgens minimaal 
twee weken geldig. Mocht er een nu nog onvoorzien noodscenario ontstaan, waarbij er landelijk nog 
zwaardere maatregelen gaan gelden dan genoemd in dit protocol, dan is dit plan niet langer leidend en 
verschuift de regie naar het kabinet.   
 
Basisvoorwaarden protocol: 

➢ Aandacht voor ventilatie: De school spant zich in om te voldoen aan de ventilatie-eisen. Echter, 
vanwege het oude gebouw, voldoet dit nog niet volledig. Ventileren gebeurt door ramen te openen en 
door CO2-meters in de klassen. Verder is er overleg tussen gemeente Brunssum en school over een 
lange termijn oplossing.  

➢ We volgen de adviezen van de overheid zoals geldend op dat moment.  
➢ Communicatie naar ouders gaat per e-mail door de directeur, Gerte Offeringa. Overleg met ouders is 

altijd mogelijk als er vragen zijn t.a.v. de praktische toepassing van dit protocol en er zal samen naar 
een passende oplossing gezocht worden.  

 
Overzicht scenario’s:  

 



Uitwerking scenario’s: 
Preventie 1 Donkergroen Basismaatregelen 

- Basismaatregelen t.a.v. hygiëne en gezondheid, zoals die samenleving breed gelden. 
- Zorgen voor goede ventilatie. 
- Bij positieve (zelf)test blijven leerkrachten en leerlingen thuis, gedurende de periode die door de GGD 

wordt aangegeven (sept. 2022= 5 dagen). Als leerlingen niet ziek zijn, kunnen ze thuis werk van school 
maken dat door de leerkracht aangereikt zal worden en indien mogelijk volgen ze online de instructies 
van de lessen.   

- Zelftesten worden kosteloos beschikbaar gesteld voor leerkrachten en leerlingen.  
 
Preventie 2 – Groen Basis + extra aandacht personen met kwetsbare gezondheid 

- De maatregelen die genoemd staan bij preventie 1. 
- Extra aandacht voor personen met kwetsbare gezondheid. In overleg met de directeur kan besloten 

worden tot extra maatregelen om deze personen (leerkracht of leerling) te beschermen.  Te denken 
valt bijvoorbeeld aan alternatief schoolwerk voor de leerling. 

 
Interventie 3 – Oranje Basis + voorzorg + contact beperkend 

- De maatregelen die genoemd staan bij preventie 1 en 2. 
- Leerkrachten gebruiken mondkapjes bij verplaatsing buiten de klassen. 
- Leerlingen van groep 6,7 en 8 krijgen advies, maar geen verplichting om mondkapjes te gebruiken bij 

verplaatsing door de gangen.  
- Gespreide pauzes, daardoor ook gescheiden looproutes, zowel voor leerlingen als leerkrachten. 

(max. 2 groepen tegelijk op het plein, gescheiden speelplekken)  
- Waar mogelijk de veilige afstandsnorm hanteren als leerkrachten en ouders onderling. 
- Geen externen/ ouders/ verzorgers in de school, tenzij dit zeer noodzakelijk is en dan alleen op 

afspraak, rekening houdend met afstandsnormen.   
- Alleen onderwijs gerelateerde activiteiten vinden plaats, overige activiteiten tijdelijk niet. Te denken 

valt aan een open dag of iets dergelijks. Bij bijzondere feestdagen, als Sinterklaas of Kerst, wordt 
gezocht naar een alternatief dat binnen de klas uitgevoerd kan worden.  

 
Interventie 4 - Intensivering aandacht voor sociale functie van het onderwijs 

- De maatregelen die genoemd staan bij preventie 1 en 2 en Interventie 3.  
- Helft van de leerlingen is op school. 
- De andere helft werkt thuis aan schooltaken.  
- De leerkracht stuurt 1x per week een weektaak naar de leerlingen. Instructiegevoelige lessen worden. 

fysiek op school gegeven, schooltaken die zelfstandig uitgevoerd kunnen worden thuis. 
- Intensivering aandacht voor sociale functie van het onderwijs.  
- Het is belangrijk dat bepaalde groepen altijd naar school kunnen komen. De school bepaalt op 

individuele basis of een leerling zich in een kwetsbare positie bevindt. 


