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      Noodplan minder capaciteit wegens COVID-19 maatregelen 
 
Doel 
 
Dit noodplan is ontstaan in de periode van het COVID-19 virus (Corona). Nadat de eerste golf van besmettingen 
achter de rug is en de scholen weer open konden, neemt het aantal besmettingen bij de start van het nieuwe 
schooljaar (2020-2021) weer toe. Om voorbereid te zijn op minder capaciteit in de school, is dit noodplan 
ontstaan. Met dit noodplan wil De Klinkert snel kunnen handelen en eenduidig beleid kunnen voeren indien 
deze situatie zich onverwachts voordoet.  
 
Uitgangspunt 
 
Het belangrijkste uitgangspunt voor De Klinkert is het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs voor de 
kinderen en de gezonde werkomstandigheden voor het personeel. 
 
Voor De Klinkert is het belangrijk dat niet de gehele school eronder lijdt als er personeel uitvalt omdat dit ten 
koste gaat van het onderwijs voor álle leerlingen en van de werkdruk voor het personeel. Er zal wel geprobeerd 
worden de eerste problemen intern op te lossen, om ouders de tijd en de ruimte te geven voor oppas thuis te 
zorgen indien de situatie ontstaat dat er afstandsonderwijs gegeven moet worden.  
 
Categorisering personeel 
 
Ieder personeelslid dat klachten krijgt of om een andere reden in quarantaine moet, is een gemis voor de school 
en het onderwijs. Echter zijn er veel verschillende functies en taken en is het bij sommige van deze taken 
mogelijk om thuis verder te werken of vervalt er enkel een stuk zorg of begeleiding, maar kan er nog wel 
lesgegeven worden in de gehele school. Om deze reden hebben we voor dit noodplan dan ook een 
categorisering van het personeel gemaakt, met bijbehorende acties indien er een personeelslid uitvalt.  
 

Categorieën  Soorten personeel Acties bij uitval 
 

Categorie 1 Personeel dat zorgt voor de hygiëne. Schoonmaakbedrijf inhuren 
 

Categorie 2 Personeel dat in de dagelijkse praktijk niet 
met kinderen werkt. 
 

Geen vervanging nodig. Werken vanuit huis 
indien de gezondheid dit toelaat.  

Categorie 3 Personeel dat ondersteunend werk of zorg 
verleent aan kinderen. 
 

Ondersteuning vanuit andere units inzetten 
indien mogelijk. 

Categorie 4 Personeel met parttime 
groepsverantwoordelijkheid. 
 

Intern oplossen indien mogelijk. Anders 
onderstaand stappenplan volgen. 

Categorie 5 Personeel met fulltime 
groepsverantwoordelijkheid. 

Eerste dagen intern oplossen indien 
mogelijk. Verder onderstaand stappenplan 
volgen. 

 
 
Stappenplan bij klachten  
 
Ieder personeelslid dat milde klachten heeft blijft thuis en laat zich testen. Totdat de uitslag van de test bekend 
is, mag er niet gewerkt worden op school. Indien de uitslag negatief is, mag het betreffende personeelslid weer 
gaan werken onder de reguliere COVID-19 maatregelen zoals deze voor iedereen gelden.  
Indien de  uitslag positief is, gaat er een quarantaineperiode in. Deze periode duurt totdat je minimaal 24 uur 
geen klachten meer hebt (geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten) die passen bij COVID-19 en 
minimaal 7 dagen geleden is dat je ziek werd. 
 
In de afwezige periode worden bovenstaande acties ingezet. Voor categorie 4 en 5 geldt onderstaand 
aanvullend stappenplan: 
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Stappenplan bij uitval categorie 4 en 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Voor categorie 4 wordt eerst bekeken of er een interne oplossing mogelijk is tot het einde van de 
quarantaineperiode voordat overgegaan wordt tot afstandsonderwijs.   
 
Unitkeuze voor afstandsonderwijs 
 
Gebleken is dat afstandsonderwijs niet lijdt tot mindere resultaten. In het huidige unitonderwijs van De Klinkert is 
afstandsonderwijs echter geen vast onderdeel, maar het kan wegens minder capaciteit wel voorkomen dat we 
deze vorm van onderwijs toch in gaan zetten. Indien dit het geval is, zal zorgvuldig afgewogen moeten worden 
welke unit op dat moment het beste afstandsonderwijs kan krijgen. Dit hangt af van de volgende factoren: 
 

• De frequentie waarin iedere unit al een periode van afstandsonderwijs heeft gekend.  
• De ene jaargroep/unit gemakkelijker via afstandsonderwijs te bedienen dan de andere. 

Unit 1 en 4 zijn gemakkelijker via afstandsonderwijs te bedienen dan unit 2 en 3 omdat deze leerlingen 
nog veel gerichte instructies nodig hebben, leerkrachtafhankelijk zijn en de lesstof minder gemakkelijk 
thuis te verzorgen is dan in de andere units.  

 
Er wordt middels bovenstaande criteria een zorgvuldige keuze gemaakt welke unit onderwijs op afstand zal 
gaan krijgen. Omdat dit niet de unit hoeft te zijn waar het personeelslid werkzaam in is, kan het voorkomen dat 
er tijdelijk geschoven zal worden met de inzet van het personeel. Hier zullen ouders over worden geïnformeerd.  

Corona-gerelateerde 

klachten 

Corona-gerelateerde klachten In nauw contact geweest 

met COVID-19 patiënt  

Thuisblijven tot 

testuitslag 

Negatieve uitslag 

Uitval 

1 tot 2 dagen in 

afwachting van 

testuitslag intern 

oplossen 

Thuisblijven tot testuitslag 

Positieve uitslag 

Indien geen vervanging: Eerste 

dagen intern oplossen. Daarna 

1 unit afstandsonderwijs tot 

einde quarantaineperiode* 

 

10 dagen in quarantaine 

Indien geen vervanging: 

Eerste dagen intern 

oplossen. Daarna 1 unit 

afstandsonderwijs tot 

einde 

quarantaineperiode* 
Personeelslid mag weer 

werken 

1 tot 2 dagen in afwachting 

van testuitslag intern 

oplossen 

Vervangingsaanvraag doen 

Vervangingsaanvraag 

doen 
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Communicatie naar ouders 
 
Zodra bekend is dat een personeelslid ziek thuis moet blijven wegens COVID-19 klachten of omdat hij/zij in 
contact is geweest met een besmet persoon, worden ouders hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. 
Het betreft hier alleen het personeel dat in de dagelijkse praktijk met kinderen werkt.  
Personeel uit de categorieën 1 en 2 blijven thuis zonder dat hier een algemeen ouderbericht via het 
ouderportaal wordt uitgestuurd.  
Afspraken die gepland stonden voor het betreffende personeelslid worden door het personeelslid zelf afgezegd 
of verzet. Indien het personeelslid hiertoe niet in staat is, gebeurt dit door de administratief medewerker. 
 
 
Onderwijsaanbod bij minder capaciteit 
 
Wanneer er voor een korte periode (1/2 dagen) minder capaciteit in de school is, wordt dit zo goed mogelijk 
intern opgevangen zodat het reguliere onderwijsaanbod door kan gaan.  
Als personeel afwezig is dat ondersteuning of zorgt verleent, wordt gekeken of deze geheel of gedeeltelijk 
overgenomen kan worden door een ander personeelslid. Indien dit niet mogelijk blijkt, komt de zorg of 
ondersteuning tijdelijk te vervallen. 
 
Wanneer overgegaan wordt tot afstandsonderwijs voor een unit, betekent dit dat er steeds één jaargroep fysiek 
onderwijs krijgt uit de geselecteerde unit en één jaargroep afstandsonderwijs.  
De reguliere manier van werken (instructierondes en werken in het zelfstandig werklokaal) draait zoveel 
mogelijk door voor de jaargroep die fysiek onderwijs krijgt. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt overgegaan 
tot onderwijs in 1 of 2 lokalen waarbij alle leerlingen dezelfde instructie volgen op 1 of 2 momenten en op 
hetzelfde moment aan de verwerking van de lesstof werken. 
Situationeel zal er altijd worden gekeken wat er binnen de mogelijkheden ligt om te voorzien in een zo passend 
mogelijke oplossing.  
 
Het afstandsonderwijs wordt vormgegeven door de leerkracht(en) die thuis zitten als zij hiertoe in staat zijn. Als 
dit geen optie is, wordt er intern gekeken welk personeelslid op de school vrijgemaakt kan worden om het 
afstandsonderwijs voor de betreffende groep te verzorgen. 
Het afstandsonderwijs voldoet aan de volgende punten: 

- Er is een weektaak voor de leerlingen die thuiswerken; 
- Er worden online instructies verzorgd; 
- De lesstof wordt verwerkt via Snappet (vanaf unit 2); 
- De resultaten in Snappet worden gemonitord en eventueel wordt een leerling benaderd voor extra 

uitleg of begeleiding; 
- Iedere leerling wordt één keer in de week gebeld (via Teams) door het betreffende personeelslid dat 

het afstandsonderwijs begeleidt; 
- Klasbord wordt ingezet als digitale communicatietool voor het stellen van vragen, het geven van 

opdrachten en het aankondigen van berichten tussen de groep leerlingen en de begeleider van het 
afstandsonderwijs.  

 
Zie voor het volledige overzicht van het onderwijsaanbod het ‘kerndocument onderwijs op afstand’. 
 
(Thuis)opvang 
Zodra bekend is dat er een unit/groep thuis zal moeten gaan werken, worden ouders hier zo snel mogelijk van 
op de hoogte gebracht. We weten dat we hiermee een enorm beroep doen op ouders, maar willen toch vragen 
om een plek voor het kind thuis te creëren zodat hij/zij hier kan werken en hopen samen met ouders deze 
periode (weer) zo goed mogelijk door te komen in het belang van de ontwikkeling van de kinderen. 
 
Een leerling die op geen enkele manier onderwijs op afstand kan volgen thuis, kan aan een werkplek op school 
komen werken. Dit betreft een werkplek in de aula. Hier is geen toezicht aanwezig, wegens het capaciteittekort 
van de school. 
 
Overgaan tot sluiting van de school 
Zolang er één of twee units afstandsonderwijs krijgen, is de kwaliteit van het verzorgen van twee vormen van 
onderwijs (unitonderwijs en afstandsonderwijs) nog enigszins te waarborgen. Als de capaciteit binnen de school 
dusdanig weinig is waardoor er een derde unit afstandsonderwijs moet gaan volgen, wordt overgegaan tot 
volledige sluiting van de school en zullen dus alle leerlingen onderwijs op afstand krijgen. Ook hier worden 
ouders uiteraard zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.  

 


