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Fase 1 Donker 
Gr preventie

Fase 3 groen 
preventie

Fase 3 Oranje 
interventie

Fase 4 Rood
interventie

Onderbouw Alle leerlingen 
naar school

Ventilatie op 
orde

Zie fase 1

Alert op 
leerlingen, 
ouders 
collega’s met 
kwetsbare 
gezondheid

Zie fase 2

Leerlingen via deur 
directiekamer 
school in

Zie fase 3

Buitenspeel 
rooster is 
aangepast. 
Cohortering van 
groepen, rooster 
voor schoolgang 
per groep.

Leerlingen 
verspreid over 
lokaal.

Aandacht voor 
sociale 
verbindingen en 
kwetsbare 
leerlingen

Wij volgen in deze 
fase de besluiten 
over bezetting 
school die vanuit 
de overheid 
worden genomen, 
dan kan zijn halve 
dagen met halve 
groepen etc. 

Middenbouw Alle leerlingen 
naar school

Ventilatie op 
orde 

Zie fase 1

Alert op 
leerlingen, 
ouders 
collega’s met 
kwetsbare 
gezondheid

Zie fase 2

Leerlingen via deur 
directiekamer 
school in

Advies; gebruik 
mondkapjes bij 
verplaatsen

Zie fase 3

Buitenspeelrooste
r is aangepast. 
Cohortering van 
groepen, rooster 
voor schoolgang 
per groep.

Leerlingen 
verspreid over 
lokaal.

Aandacht voor 
sociale 
verbindingen en 
kwetsbare 
leerlingen
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Wij volgen in deze 
fase de besluiten 
over bezetting 
school die vanuit 
de overheid 
worden genomen, 
dan kan zijn halve 
dagen met halve 
groepen etc.

Bovenbouw Alle leerlingen 
naar school

Ventilatie op 
orde

Zie fase 1

Alert op 
leerlingen, 
ouders 
collega’s met 
kwetsbare 
gezondheid

Zie fase 2

Leerlingen via deur 
teamkamer school 
in

Zie fase 3

Buitenspeelrooste
r is aangepast. 
Cohortering van 
groepen, rooster 
voor schoolgang 
per groep.

Leerlingen 
verspreid over 
lokaal.

Aandacht voor 
sociale 
verbindingen en 
kwetsbare 
leerlingen

Wij volgen in deze 
fase de besluiten 
over bezetting 
school die vanuit 
de overheid 
worden genomen, 
dan kan zijn halve 
dagen met halve 
groepen etc.

Hygiëne binnen 
school wc 
leerlingen

Wc reserveren 
voor 
kwetsbare 
leerlingen

Verhoogde 
alertheid op 
handen 
wassen

Maximum aantal 
leerlingen in WC 
blok

Grote alertheid op 
handen wassen na 
toiletgang

Zie fase 3

Hygiene binnen 
school wc 
personeel

Verhoogde 
alertheid op 
handen 
wassen

Grote alertheid op 
handen wassen na 
toiletgang

Zie fase 3
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Buitenruimte Pauze als 
gebruikelijk

Pauze als 
gebruikelijk

Pauze apart van mb 
en bb

Alle bouwen 
spelen apart 
buiten

Looproutes Geen 
aanpassingen

Geen 
aanpassingen

Geen ouders in 
school

Geen ouders in 
school

Bij advies 
mondkapje bij 
bewegen door 
school

Schoonmaak Geen 
aanpassingen

Toiletten 
extra grondig 
reinigen

Bureaus en 
tafels extra 
reinigen

Deurklinken 
dagelijks 
afnemen

Zie fase 2 Zie fase 2

Teamkamer/keuke
n

Geen 
aanpassingen

Geen 
aanpassingen

Afstand houden bij 
gebruik keuken  

Oppervlakte 
afnemen met 
vochtige doekjes

Zie fase 3

Online vergaderen

Gebruik ruimtes 
door externen 

Geen 
aanpassingen

Geen 
aanpassingen

Geen externe in 
gemeenschappelijk
e ruimtes

In overleg met IB 
bepalen wat door 
kan gaan

Geen externen in 
de school

Info en Picto’s in en 
om de school

Geen 
aanpassingen

Geen 
aanpassingen

Looproutes om de 
school gaan in, gele 
pijlen met richting

Zie fase 3


