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Plan van Aanpak Briant College 
‘COVID-19’ 

 
Vanuit een crisissituatie gaan we nu stap voor stap naar een nieuw 'normaal'. Alle scholen in het funderend onderwijs 
zijn in schooljaar 2020 – 2021 weer volledig open, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Om de impact op het 
onderwijs zo beperkt mogelijk te houden, worden maatregelen nu zoveel mogelijk lokaal of regionaal genomen. 
Alleen als het nodig is neemt het kabinet landelijke maatregelen en zal het ministerie van OCW daar uitvoering aan 
geven.  
 
Ons eerste plan van aanpak ‘We gaan weer naar school’ is in werking getreden op 25 mei 2020 toen het kabinet 
besloot tot heropening van de scholen. Dit plan van aanpak is een nieuwe versie en vervangt om die reden het eerste 
plan van aanpak van 25 mei. De teksten in dit document zijn citaten uit het Servicedocument funderend onderwijs 
coronavirus COVID-191 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Protocol volledig openen Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (vso)2 aangevuld met school specifieke zaken. Dit document is een groeidocument en hierdoor 
kunnen er situatie gebonden redenen zijn om op onderdelen af te wijken. 
 
Verder beschrijven wij in dit plan van aanpak zaken op hoofdlijnen, voor specifieke informatie verwijzen wij u naar de 
(landelijke) documenten en de bovenschoolse documenten van De Onderwijsspecialisten.   
 
Covid-19 regels op hoofdlijnen 
Volgens het servicedocument3 van het Ministerie OCW gelden op dit moment de volgende hoofdlijnen:  
• Iedereen draagt met  -ingang van 14 oktober 2020, 22:00 uur-  een mondkapje buiten de les.  
• Alle leerlingen in het vso gaan vanaf 1 juli 2020 naar school. De beschikbare ruimte in het schoolgebouw dient 

optimaal ingezet te worden, zodat 1,5 meter tussen leerlingen en personeelsleden en tussen personeelsleden 
onderling zo goed mogelijk gecreëerd wordt.  

• Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.  
• Op middelbare scholen, het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en vavo geldt dat leerlingen en personeel wel 

1,5 meter afstand moeten houden. 
• Volwassenen in het funderend onderwijs (onderwijspersoneel en ouders/verzorgers) moeten onderling de 

afstand van 1,5 meter bewaren. 
 
Verder blijft onverminderd van kracht dat: 
• het onderwijspersoneel, leerlingen en ouders/verzorgers die aanwezig zijn in of bij de school volledig 

klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.  
- We blijven thuis bij klachten die passen bij het coronavirus COVID-19 neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, benauwdheidsklachten, verhoging of koorts) of  
- als iemand in het huishouden verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.  
Bij 24 uur klachtenvrij, mogen leerlingen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.  

• Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts kan een leerling naar school. 
• Daarnaast blijft het cruciaal dat iedereen zich houdt aan de basisregels op het gebied van hygiëne. 
• Bij de uitvoering van dit protocol en de keuzes die gemaakt worden wordt de medezeggenschapsraad 

betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig 
dat snel besluiten kunnen worden genomen. 

• Onze werknemers zijn niet gehouden aan het onmogelijke, er kunnen goede redenen zijn om op 
onderdelen af te wijken van dit protocol. 

 
1  Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19, versie 31 augustus 2020 van het Ministerie van OCW. Servicedocument-voor-funderend-

onderwijs-covid-19 
2  Het protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, i.s.m. LECSO/SBO Werkverband, VO-raad, Sectorraad Praktijkonderwijs, Vivis en 
 Simea, Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Leerling Belangen VSO en VGN. 
3  Citaat uit: Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19, versie 31 augustus 2020 van het Ministerie van OCW.  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2020/08/31/servicedocument-voor-funderend-onderwijs-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2020/08/31/servicedocument-voor-funderend-onderwijs-covid-19
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-voortgezet-speciaal-onderwijs.pdf
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-voortgezet-speciaal-onderwijs.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2020/08/31/servicedocument-voor-funderend-onderwijs-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2020/08/31/servicedocument-voor-funderend-onderwijs-covid-19
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Wil je één en ander nog eens nalezen of meer achtergrondinformatie? Dan vind je alle formele kaders terug op 
Mijn Digitale Werkplek. Ga naar tabblad ‘groepen’ en klik vervolgens op ‘Corona onder controle’. 
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 Het plan van aanpak Briant College  

(bron4: citaten uit het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19 en Protocol volledig openen Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso)) 

 
 

Basis 

 Uitgangspunt is 100% van de leerlingen, 100% van de tijd fysiek onderwijs. In verband met de nog 
geldende RIVM richtlijn (voor bijvoorbeeld de risicogroepen) is dit niet voor iedere leerling mogelijk.  
(Zie hiervoor IV-1 van het protocol Volledig openen voorgezet speciaal onderwijs). 

 Iedereen draagt met  -ingang van 14 oktober 2020, 22:00 uur-  een mondkapje buiten de les. 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen 

 Alle leerlingen in het vso gaan vanaf 1 juli 2020 naar school. De beschikbare ruimte in het 
schoolgebouw dient optimaal ingezet te worden, zodat 1,5 meter tussen leerlingen en personeelsleden 
en tussen personeelsleden onderling zo goed mogelijk gecreëerd wordt.  

 Bij de uitvoering van dit protocol en de keuzes die gemaakt worden, wordt de medezeggenschapsraad 
betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, 
zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.  

 Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht -zoals het OMT aangeeft- het is 
uitermate belangrijk dat deze worden nageleefd. Het gaat daarbij om: 
• Een goede melding en monitoring van besmettingen; 
• Het strikt toepassen van triage van externe partijen die de school binnentreden (zie voor meer 

informatie: Triagebezoekers); 
 Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen. 

 
 

Algemeen   

Algemene RIVM richtlijn, 
veiligheidsrisico’s en fysiek 
contact  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij hanteren de RIVM-richtlijnen 
(https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-
besmettingen-terug-te-dringen & Algemene hygiënevoorschriften RIVM), alsook de 
protocollen die binnen De Onderwijsspecialisten van kracht zijn. Dat 
betekent: 
• In het voorgezet speciaal onderwijs (VSO), MBO en hoger 

onderwijs (HO) draagt iedereen een mondkapje buiten de les.  
• Personeelsleden en leerlingen houden 1,5 meter afstand van 

elkaar. Personeelsleden onderling houden 1,5 meter afstand van 
elkaar. 

• Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand 
gehouden te worden. 

• We wassen onze handen meerdere keren per dag goed ten minste 
20 seconden. Wanneer? In ieder geval bij binnenkomst lokaal, 
voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek5. 

• We schudden geen handen. 
• We hoesten en niezen in onze elleboog. 
• We gebruiken papieren zakdoekjes om onze neus te snuiten en 

gooien deze daarna weg. 
• We zitten niet aan ons gezicht. 

 
4  Citaten en teksten uit het Servicedocument funderend onderwijs coronavirus COVID-19, versie 31 augustus 2020 van het Ministerie van OCW & het Protocol 

volledig openen Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, i.s.m. LECSO/SBO Werkverband, VO-raad, 
Sectorraad Praktijkonderwijs, Vivis en Simea, Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Leerling Belangen VSO en VGN. 

5  Handdesinfectie is alleen effectief bij juist gebruik, dus onder toezicht. Wanneer het op enige manier mogelijk is de leerlingen te laten handenwassen heeft dit 
sterk de voorkeur en beleid zou daar op moeten zijn gericht. 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-voortgezet-speciaal-onderwijs.pdf
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen
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 Vervolg algemene RIVM richtlijn, 
veiligheidsrisico’s en fysiek 
contact  

• We reinigen oppervlakten reinigen met water en zeep6 of 
reinigingsdoekjes. 

• Personeelsleden hoeven géén persoonlijke beschermings-
middelen te dragen. 

• Wij melden ons bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer 
bevestigde besmettingen met COVID-19 als zij daarover nog niet 
door ons benaderd zijn. 

Hygiëneregeling 
leermiddelen en 
ondersteuningsvormen 

Leerlingen en docenten maken na binnenkomst hun eigen tafel/ bureau 
schoon, en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Leermiddelen, 
devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere leerlingen met 
regelmaat schoon gemaakt te worden (water/zeep of reinigingsdoekjes). 
Ook materialen die door meerdere docenten worden gebruikt, worden 
met regelmaat schoon gemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en 
gereedschappen in praktijklokalen. 
 
Voor elektronica: gebruik oppervlaktesprays voor elektronica. De 
hygiënemaatregelen gelden ook voor materialen van leerlingen zoals 
(handgrepen op) rolstoel, tillift, hoor- en solo-apparatuur, en andere aan 
de leerling gerelateerde zaken die noodzakelijk zijn voor de schoolgang. 
 

Schoonmaak Dagelijks intensieve schoonmaak. De nadruk ligt op contactpunten en de 
toiletbediening. Prullenbakken worden dagelijks geleegd.   

Medische handeling en 
zorgverlening 

Uitgangspunt is dat het 1,5 meter afstandscriterium wordt gehanteerd. 
• De medische protocollen die gangbaar zijn binnen de school, 

blijven gewoon van kracht. Dit geldt ook voor de BHV. Er zijn 
beschermingsmiddelen voorhanden. 

• Voor medisch handelen/zorgverlening zijn extra persoonlijke 
beschermingsmiddelen zoals mondkapjes niet nodig. 

• Vraagt het medisch handelen/zorgverlening langere tijd in de 
directe nabijheid van de leerling (binnen 30 cm van het gelaat, 
langer dan 3 minuten), dan adviseert het RIVM een chirurgisch 
mond-/neusmasker.  

• Leerlingen die vanwege hun beperking en/of specifieke medische 
achtergrond een extra gezondheidsrisico lopen: bij vragen of 
twijfel treden ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de 
behandelend arts van de leerling voor advies of de schoolgang 
voor hun kind in deze situatie veilig is. 

Materialen De docent zorgt ervoor dat hij voldoende materiaal in zijn lokaal heeft 
liggen (pennen, schriften etc). Voorkeur blijft dat de leerlingen zijn/haar 
eigen materialen meeneemt. 

 
 

 
6  Desinfectie van oppervlakken heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte reinigen met water en zeep. Daarnaast geeft het aanwezig zijn van deze middelen 

een gezondheidsrisico in klaslokalen. Het RIVM adviseert géén oppervlaktedesinfectie op scholen toe te passen. 
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Gezondheid 

Thuisblijf regels / gezondheid 
leerlingen & personeel 

• Wij passen de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.  
• Vanaf 1 juni geldt dat iedereen met één of meer van ondergenoemde 

klachten zich kunnen laten testen. Voor instructies zie: https://coronavirus-covid-
19/testen 
 Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus, 
 niezen, keelpijn.  
 Verhoging of koorts > 38°C 
 Moeilijk ademen/benauwdheid. 
 Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neus-/verstopping).  

• Onderwijspersoneel/leerlingen die gezond zijn gaan naar school. 
 
Voor nadere info zie ons protocol op onze website Basisregels-coronavirus-
covid-19, het handelingschema bij COVID-19 klachten, of de website van het 
RIVM.  

Testbeleid/thuisblijf regels 
leerlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Een leerling met klachten, die passen bij COVID-19, zoals 
neusverkoudheid, hoesten en/of koorts blijft thuis, en komt pas weer 
naar school als hij 24 uur geen klachten meer heeft. 

• Indien een leerling positief is getest: de blijft deze thuis en ziekt tot 
minstens 7 dagen na start van de symptomen uit EN is minstens 24 uur 
klachtenvrij. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/leefregels. 

• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts heeft boven de 38 °C 
en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling thuis. Als iedereen 
binnen het huishouden 24-uur klachtenvrij is, mag men weer naar school.  

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en 
een positieve uitslag heeft, dan moet de leerling wachten tot die persoon 
klachtenvrij is en dan 10 dagen ná het laatste contact met die persoon, 
thuisblijven. De leerling/medewerker kan weer naar school als iedereen 
in het huishouden 24-uur klachtenvrij is.  
Zie voor informatie: informatiebriefhuisgenootthuis 

 
Thuisblijfregels 
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals 

hierboven genoemd, gaat de leerling naar huis. 
• Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden 

eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis. 
• Gebruik geen temperatuurmeting als indicator. Een 

temperatuurmeting bij twijfel kan juist onduidelijkheid geven. Zonder 
uitzondering moet een leerling met klachten naar huis. 

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van 
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de 
school).  
Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen 
worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van 
ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school). 

• Ouders die in quarantaine zitten mogen uiteraard niet op school of op het 
schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen 
ze anderen moeten vragen. Op basis van haar zorgplicht voor de 
veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies 
niet in acht nemen. 

https://coronavirus-covid-19/testen
https://coronavirus-covid-19/testen
https://www.deonderwijsspecialisten.nl/media/3872/basisregels-coronavirus-covid-19-website_020920.pdf
https://www.deonderwijsspecialisten.nl/media/3872/basisregels-coronavirus-covid-19-website_020920.pdf
https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
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 Testbeleid /thuisblijf regels 
medewerkers 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-
19/testen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, alsook de 
procedure binnen De Onderwijsspecialisten. 
• Een medewerker met klachten die passen bij COVID-19, zoals 

neusverkoudheid, hoesten en/of koorts blijft thuis, en komt pas weer 
naar school als hij 24 uur geen klachten meer heeft. 

• Heeft je huisgenoot (milde klachten) dan hoef je niet thuis te blijven, 
maar let je extra op de geldende maatregelen en met name op de afstand 
van 1,5 meter.  

• Heeft je huisgenoot klachten, meer dan 38 oC koorts en/of is je 
huisgenoot benauwd? Blijf dan wel thuis, ook als je zelf geen klachten 
hebt en wacht de adviezen van GGD af. 

• Indien een medewerker positief is getest: de medewerker blijft thuis 
uitzieken tot minstens 7 dagen na start van de symptomen EN is minstens 
24 uur klachtenvrij. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/leefregels 

• Als iemand in het huishouden van de medewerker getest is op COVID-19 
en een positieve uitslag heeft, dan moet de medewerker wachten tot die 
persoon klachtenvrij is en dan 10 dagen ná het laatste contact met die 
persoon, thuisblijven. De medewerker kan weer naar school als iedereen 
in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. Zie voor informatie: lci.rivm.nl/ 
informatiebriefhuisgenootthuis 

 
Thuisblijfregels medewerkers 
• Wanneer een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkelt, 

gaat de medewerker naar huis.  
• Medewerkers met corona gerelateerde klachten worden getest 

conform het landelijk testbeleid en het beleid binnen De 
Onderwijsspecialisten. 

• Je blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke 
werkzaamheden je eventueel vanuit huis kunt doen). 

• Medewerkers die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld 
van werk op school (keuze medewerker in overleg met de bedrijfsarts of 
behandelaar en werkgever). Over de invulling van het werken op afstand 
voert de medewerker overleg met de werkgever. lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-
19#index_Risicogroepen 

• Medewerkers met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen 
worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met 
de werkgever). Over de invulling van het werken op afstand voert de 
medewerker overleg met de werkgever. 

• Een medewerker die niet tot de risicogroep behoort maar zich wel 
ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat 
gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de 
precieze invulling van de werkzaamheden. 

• Medische informatie van de medewerker wordt niet gedeeld met de 
werkgever of collega’s. De arbo-/bedrijfsarts kan hierbij betrokken 
worden. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid
https://lci.rivm.nl/leefregels
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
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Huisvesting 

Algemeen In verband met de renovatie/nieuwbouw heeft het Briant College momenteel 
drie onderwijslocaties tot haar beschikking: 

 Het Briant College, Bethaniënstraat 250 te Arnhem. In dit gebouw worden 
de overige klassen ondergebracht. 

 Het oude schoolgebouw van De Ommezwaai, Doorwerthlaan 2 te 
Arnhem. In dit gebouw worden vijf klassen ondergebracht. 

 Voor de praktijkvakken HBR wordt uitgeweken naar de Kookstudio, 
Markweg 11,  in Velp. 

Locatie klassen Octopusklassen  
Octo 1 t/m 5 fysiek les in het gebouw van De Ommezwaai. 
 
Bovenbouw (BB) 
Fysiek les op Briant College. 
 
Onderbouw (OB) 
Fysiek les op Briant College. 

Thuis quarantaine na een 
verblijf in het buitenland 
leerlingen / personeel 

• Wanneer je op een buitenlandse vakantiebestemming bent geweest, dan 
gelden daar bijzondere risico’s. Sommige bestemmingen kunnen in risico 
kleur veranderen of veranderd zijn. Bij terugkeer uit een oranje gebied 
dien je in persoonlijke quarantaine te gaan. Belangrijk is dat 
medewerkers, leerlingen en ouders zich aan het nadrukkelijke advies van 
het RIVM houden.   

• Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor 
‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie dit toch doet wordt 
dringend geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. De regels voor 
leerlingen, ouders of onderwijspersoneel na een vakantie in landen met 
een oranje of rood reisadvies van het ministerie van OCW. 

 
Wat betekent dit voor leerlingen 
Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie 
gaan, is het hun verantwoordelijkheid om 10 dagen voor het begin van de school 
terug te zijn. Quarantaine na een vakantie naar oranje of rode landen is geen 
geldige reden voor verzuim. Scholen zullen in dat geval leerplicht moeten 
inschakelen. Ook zijn scholen in deze situatie niet verplicht om leerlingen 
afstandsonderwijs aan te bieden.  
 
Wat betekent dit voor medewerkers 
Voor medewerkers die naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun 
verantwoordelijkheid om op tijd terug zijn om de volledige quarantaine af te 
maken voordat de school begint. Het ministerie van OCW geeft aan dat scholen 
er verstandig aandoen het personeel hier op te wijzen, zodat ze na de vakantie 
niet voor verrassingen komen te staan. 
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 Groepsgrootte • Er is geen algemene norm voor de maximale groepsgrootte. De maximale 
groepsgrootte wordt o.a. bepaald door de fysieke mogelijkheden van de 
onderwijshuisvesting en de inzetbaarheid van ons personeel. Om het 
aantal bewegingen zoveel mogelijk te beperken wordt er waar mogelijk 
gebruik gemaakt van vaste groepssamenstellingen. Ook daar waar 
momenteel niet met vaste samenstellingen van leerlingen wordt gewerkt.  

• De leerlingen in de onderbouw blijven zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal 
gedurende verschillende lessen: de docenten wisselen. Leerlingen van de 
bovenbouw wisselen van lokalen. Sommige vakken vereisen een 
praktijklokaal waarbij de leerlingen zullen wisselen. Dit kan leiden tot 
meer leerlingstromen in de gangen en tot extra schoonmaken en handen 
wassen.  

 
 

Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod  

Focus Voor het primair onderwijs, inclusief het (v)so en het sbo, geldt dat het onderwijs 
op school moet plaatsvinden. Alleen onderwijs dat op school in aanwezigheid 
van de bevoegde leerkracht wordt verzorgd, telt in het primair onderwijs als 
onderwijstijd. Afstandsonderwijs voor leerlingen die niet naar school kunnen 
komen, is en blijft een tijdelijk alternatief.  
 
Mogelijkheden tot onderwijs voor de leerling die in de risicogroep valt en/of 
gezinsleden heeft die in de risicogroep vallen is ter beoordeling aan de 
behandelend arts van de 
leerling. 

Aanwezigheid op school • Alle leerlingen gaan volledig naar school. Tussen leerlingen onderling 
hoeft geen 1,5 meter afstand gehandhaafd te worden. 

• Voor groepsactiviteiten zoals studiereizen, vieringen, voorstellingen en 
excursies gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. 
bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. De afweging over het al 
dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt op school- of 
bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM. 

• De reguliere onderwijsactiviteiten onder begeleiding van OP/ OOP 
vinden doorgang. 

Noodopvang Noodopvang is vervallend door de volledige openstelling van de scholen. In geval 
van een tweede Lock Down kan het zijn dat het weer ingezet wordt. 

Consequenties voor les op 
afstand 

Voor leerlingen met COVID-19-gerelateerde klachten en voor leerlingen uit 
risicogroepen of met gezinsleden uit risicogroepen wordt in overleg met de 
mentor gekeken wat de beste oplossing is. De ervaringen van de afgelopen 
weken en maanden met afstandsonderwijs zullen helpen om ook het onderwijs 
aan die leerlingen te kunnen verzorgen. 

  

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
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 Praktijkvakken/ 
praktische activiteiten  
 
  

• Geadviseerd wordt –met name vanuit uitstroom arbeid/uitstroom 
(arbeidsmatige) dagbesteding, en het beroepsgerichte deel van het vmbo– om 
daar waar mogelijk (en verantwoord) in te zetten op de vakken met een 
praktisch component. Voor deze praktische activiteiten geldt zoveel 
mogelijk 1,5 meter afstand tussen docent en leerling gehanteerd moet 
worden. Eventueel moeten de activiteiten aangepast worden. Daarnaast 
is het dragen van een mondkapje verplicht. 

• Voor de HBR-vakken worden de leerlingen ’s ochtends verwacht op Briant 
College, waarna wij zorgen voor vervoer richting de derde (tijdelijke) 
onderwijslocatie in Velp. Voor de uitvoering van de theorievakken en het 
vervoer naar de locatie gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen zoals deze 
worden voorgesteld binnen de richtlijnen voor veiligheid en hygiëne van 
het RIVM. Ook hier is het dragen van een mondkapje verplicht. 

Bewegingsonderwijs 
 

Zie hiervoor: https://www.kvlo.nl/hulp-en-advies/juridischonderwijs-cao/onderwijstype-of--
thema/protocol-pagina-lo-inhet-vso-schooljaar-2020-2021.html 

Stages 
 

Bepaalde onderwijsactiviteiten, zoals maatschappelijke en beroepsoriënterende 
stages, lob-activiteiten, leerwerkplekken en excursies vinden vanzelfsprekend 
(deels) buiten het schoolgebouw plaats en vallen ook volledig onder de 
wettelijke criteria voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. Datzelfde 
geldt voor de regionale samenwerking met het beroepsonderwijs. Ook voor 
‘hybride’ vormen van onderwijs (pro, vmbo, vso), die deels op school en deels in 
een bedrijf of instelling worden gevolgd, geldt dat deze voor een (vaak 
substantieel) deel buiten de school worden (en dus mógen worden) gevolgd. 
Deze onderdelen van het onderwijsprogramma kunnen worden georganiseerd 
en gevolgd, uiteraard met inachtneming van de geldende RIVM-voorschriften 
voor de desbetreffende locatie. 

Achterstand De mentor/vakdocenten brengen voor iedere leerling de leerachterstand in 
kaart. In samenspraak met de Commissie voor de Begeleiding en de 
examencommissie. 
 
De achterstand wordt in de eerste maanden van het schooljaar 2020-2021 in 
kaart gebracht en zal zoveel mogelijk worden weggewerkt door o.a. extra toets 
momenten voor leerlingen. In de onderbouw worden deze extra toetsen door de 
groepsmentor ingepland en in de bovenbouw worden er extra, schoolbrede 
toetsdagen ingepland. Dit proces wordt begeleid door de examencommissie. 

Vervolg examens • Hierbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de profielvakken in de 
basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte in het vmbo (vmbo-bb,-kb,-
gl). De VO-raad en SPV onderzoeken in hoeverre de vmbo-scholen er in 
slagen om de opgelopen achterstanden bij de praktijkvakken in te lopen. 

• Een aantal maatregelen die zijn genomen ten aanzien van het examen in 
2020 werken nog door in de komende jaren. Dit geldt onder andere voor 
het niet toepassen van de 5,5 regel voor leerlingen die in het schooljaar 
2019-2020 vakken hebben afgesloten waarvoor normaal gesproken ook 
een centraal examen wordt afgenomen. Informatie hierover is te vinden 
in het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020 en de 
bijbehorende toelichting7. 

 

 
7  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-27075.html 

https://www.kvlo.nl/hulp-en-advies/juridischonderwijs-cao/onderwijstype-of--thema/protocol-pagina-lo-inhet-vso-schooljaar-2020-2021.html
https://www.kvlo.nl/hulp-en-advies/juridischonderwijs-cao/onderwijstype-of--thema/protocol-pagina-lo-inhet-vso-schooljaar-2020-2021.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-27075.html
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 Verruiming afname- en 
aanlevertermijnen 

• De termijn voor het aanleveren van de schoolexamen-cijfers wordt 
verlengd. 

• De uiterlijke aanleverdatum komt dichter op de start van het eerste 
tijdvak te liggen. Deze ruimte kan bijvoorbeeld worden ingezet om 
herkansingen in te plannen of om achterstanden in de examinering bij 
individuele leerlingen in te lopen. 

• In de septembermededeling van het CvTE zullen de precieze data worden 
opgenomen. Het volledige schoolexamen voor alle vakken dient wel 
afgerond te zijn en de cijfers moeten aan leerlingen worden 
gecommuniceerd voor aanvang van het eerste tijdvak (bij de examens op 
een vast tijdstip i.c. havo/vwo/vmbo-gl/tl) of voor aanvang van het 
centraal examen in het betreffende vak (flexibel digitale examens vmbo-
bb en -kb en de cspe’s), maar dat mag dus korter van tevoren dan 
normaliter het geval is. 

• De afnametermijnen voor de digitale flexibele examens in vmbo-bb en –
kb en de cspe’s worden verlengd, tot uiterlijk 23 juli 2021. We adviseren 
scholen binnen de kaders van hun jaarplanning de bestaande ruimte in de 
afnametermijnen voor de cspe’s en de digitale flexibele examens 
maximaal te benutten. Meer informatie over de afnametermijnen wordt 
opgenomen in de septembermededeling. 

Programma van Toetsing en 
Afsluiting (PTA) 
 

Voor het vaststellen van het PTA geldt ook dit jaar de uiterlijke aanlevertermijn 
van 1 oktober. Tot die tijd kunnen scholen de bestaande PTA’s bijstellen als de 
situatie daar aanleiding toe geeft. Scholen kunnen bijvoorbeeld meerjarige PTA’s 
aanpassen, maar ook meer ruimte voor de afronding van het schoolexamen 
creëren door kritisch naar de omvang van het PTA te kijken en eventuele 
overbodige herhaling er uit te halen. Daarnaast kan bij een bijstelling rekening 
worden gehouden met eventueel opgelopen achterstanden.  

Praktijkgericht onderwijs in het 
vso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De crisismaatregelen van het afgelopen jaar hebben het praktijkleren en -
toetsen belemmerd. Ondanks dat er forse inspanningen zijn geleverd om 
het onderwijs zo goed en zo veel mogelijk op afstand door te laten 
doorgaan, zijn praktijk-onderdelen door veel scholen uitgesteld en 
theoretische onderdelen naar voren gehaald. Veel stages zijn afgebroken 
of niet gestart. 

• Het is belangrijk als scholen om alert te zijn op het wegwerken van 
achterstanden in het praktijkgerichte onderwijs in het vmbo, het pro en 
het vso. Dit onderwijs heeft grotendeels stil gelegen. Er wordt daarom 
aangeraden om zo veel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid 
om de bovenbouwperiode naar eigen inzicht in te richten, zodat 
eventuele achterstanden in de praktijkvakken ingelopen kunnen worden. 
De verlenging van de afnametermijnen van het cspe en de flexibele 
examens in vmbo-bb en -kb biedt vmbo-scholen hierbij meer 
mogelijkheden.  

• Als gevolg van de coronacrisis kan het in een groot aantal sectoren 
komend jaar lastiger zijn op de gebruikelijke wijze invulling te geven aan 
het leren in de praktijk. In praktijkgerichte lessen in het funderend 
onderwijs is het voor leerlingen niet altijd mogelijk om op 1,5 meter 
afstand te blijven van volwassenen. Dit geldt zowel bij lessituaties als bij 
stages. Bij een dergelijke vorm van onderwijs moeten leerlingen en 
onderwijspersoneel zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand houden. Het is 
echter niet verplicht.8  

 
8  Voor de praktijklessen in het mbo (binnen de school en in de beroepspraktijkvorming wordt aangesloten bij de regels die gelden  voor het werkveld en die zijn 
 vastgelegd in de brancheprotocollen: https://www.mijncoronaprotocol.nl/ 

https://www.mijncoronaprotocol.nl/
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 Vervolg praktijkgericht 
onderwijs in het vso 
 

• Dit is een toegestane afwijking van de landelijke maatregelen. Indien het 
waarborgen van de 1,5 meter afstand niet mogelijk blijkt, worden 
bepaalde onderdelen waar mogelijk op een andere manier 
georganiseerd. Bij de vakken waar dit van toepassing is, treden het 
betrokken personeel en de schoolleiding met elkaar in overleg. 

• Voor vmbo-mbo trajecten is de desbetreffende locatie waarop het 
onderwijs wordt gegeven leidend. Dit geldt ook voor doorlopende 
leerroutes vmbo-mbo die scholen sinds 1 augustus kunnen inrichten.9 Dit 
houdt in dat leerlingen die vmbo- mbo trajecten volgen op een vo locatie 
zich moeten houden aan de regels die gelden op deze locatie. Op 
momenten dat jongeren onderwijs volgen op een mbo locatie of in een 
(leer)bedrijf worden zij geacht aan de richtlijnen te voldoen die op die 
locatie gelden. Voor het mbo geldt bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand tot 
elkaar voor alle leerlingen, studenten en onderwijspersoneel, ongeacht 
leeftijd. Voor de praktijklessen kan de mbo-school ervoor kiezen om de 
brancheprotocollen te volgen. Op combilocaties waar vo-leerlingen en 
mbo-studenten samenkomen, bijvoorbeeld op sommige AOC’s is het aan 
het bevoegd gezag om afhankelijk van de situatie, rekening houdend met 
de richtlijnen van het RIVM, te bepalen welke maatregelen voor de 
aanwezige leerlingen en studenten moeten gelden. 

• Voorts geldt dit schooljaar dat vmbo-leerlingen die vanaf studiejaar 2021-
2022 willen starten met een mbo-opleiding, zich weer uiterlijk op 1 april 
2021 moeten aanmelden voor die opleiding. Dit om recht op toelating te 
hebben tot die opleiding. 

 
 
 

 
9  De nadere vormgeving van deze doorlopende leerroutes wordt niet voorgeschreven maar is aan de partijen in de regio. Dit betekent dat regionale partners er 

bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de volledige (mbo-)opleiding te verzorgen op een vmbo-locatie. In dat geval gelden de regels van de vo-locatie. In het 
geval dat het onderwijs (deels) op het mbo of in een (leer)bedrijf gevolgd wordt, worden zij op die momenten geacht aan de richtlijnen te voldoen die op die 
locatie gelden. 

https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/07/Beicht-vanuit-ocw-juni-2020.pdf
https://www.sterkberoepsonderwijs.nl/wp-content/uploads/2020/07/Beicht-vanuit-ocw-juni-2020.pdf
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In- en rondom het schoolgebouw 

Schoolplein Op het schoolplein geldt de 1,5 meter afstand tussen volwassenen. 

Looproutes in school • Wij hanteren looproutes in school. 
• Het dragen van een mondkapje buiten de les is voor iedereen 

verplicht.  
• Bij aankomst en vertrek zetten wij de deuren zoveel mogelijk open zodat 

deze niet door leerlingen/personeelsleden geopend hoeven te worden. 

Na schooltijd Na school gaat iedereen direct naar huis. 

Pauzebeleid • Het dragen van een mondkapje buiten de les is voor iedereen verplicht. 
• Pauzes zijn hervat op de voor de school gebruikelijke wijze, met inacht-

neming van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en personeelsleden. 
• De kantine blijft gesloten; leerlingen lunchen op het schoolplein of de 

hiervoor bestemde tent buiten. 
• Er is toezicht en begeleiding op de gang, tijdens de pauzes en 

lunchmomenten. Hierbij wordt rekening gehouden met de wet- en 
regelgeving omtrent pauzetijden van onderwijspersoneel. 

• Personeelskamer is ingericht zodat 1,5 meter afstand gewaarborgd kan 
worden zodat docenten kunnen pauzeren en lunchen.  

• In verband met de renovatie/nieuwbouw mag de leerling zich niet alleen 
rondom het gebouw bevinden.  

• De bovenbouw mag tijdens de pauzes het schoolterrein verlaten, dit is 
een pilot. De onderbouw blijft op het schoolterrein. 

• Er wordt zo min mogelijk tijdens de pauze en schooltijden door het 
gebouw gelopen. 

• Roken is en blijft niet toegestaan op het schoolplein. 
Leerlingenvervoer 
 
 
 
 
 
 
 

De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor leerlingen in het voortgezet 
speciaal onderwijs op de reguliere wijze. 
• De gezondheidscheck vormt de basis voor de beslissing om een leerling 

te vervoeren. Dit betekent dat leerlingen met klachten (neusverkouden 
en/of hoesten en/of koorts) of leerlingen die gezinscontacten met deze 
klachten hebben, niet vervoerd kunnen worden. 

• Daar waar in een voertuig tussen chauffeur en leerlingen de min. 1,5 
meter in acht is te nemen, zijn geen extra maatregelen nodig. 
Daar waar het niet mogelijk is om de min. 1,5 meter in acht is te nemen 
tussen leerling en chauffeur, gebruikt de chauffeur een chirurgisch 
mondkapje. 

• Voor overige aanwijzingen wordt verwezen naar het protocol Veilig 
leerlingenvervoer en veilig vervoer ten behoeve van de kinderopvang van 
het KNV (hoofdstuk 2.B).  

• De taxi’s gebruiken de grote parkeerplaats voor de nieuwe sporthal.  
• Ouder(s)/verzorger(s) kunnen de kiss & ride strook voor de Sporthal 

gebruiken. 
• Leerlingen worden door maximaal één volwassene opgehaald (voor 

leerlingen die in woongroepen met elkaar/bij elkaar wonen kunnen 
worden gezien als één gezin 

 

https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2001/10/Sectorprotocol-leerlingen-en-kinderopvangvervoer-met-bijlage-RIVM.pdf
https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2001/10/Sectorprotocol-leerlingen-en-kinderopvangvervoer-met-bijlage-RIVM.pdf
https://www.knv.nl/wp-content/uploads/2001/10/Sectorprotocol-leerlingen-en-kinderopvangvervoer-met-bijlage-RIVM.pdf
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In- en rondom het schoolgebouw 

Vervolg leerlingenvervoer Openbaar vervoer 
• Om de druk op het openbaar vervoer te kunnen blijven verlagen, worden 

leerlingen (en personeel) verzocht om zoveel mogelijk op de fiets te 
komen dan wel zich te laten brengen en halen door een ouder/verzorger. 

• In het OV (tram, (water)bus, metro en trein) is met ingang van 1 juni voor 
reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch 
mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar 
is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand 
tot anderen. 

Parkeren • De auto’s van medewerkers kunnen geparkeerd worden op het terrein 
van De Ommezwaai (alleen in de daartoe bestemde parkeervakken) en 
anders in de wijk. 

Aanwezigheid in de school 
van ouder(s)/verzorger(s), 
vrijwilligers, stagiaires en 
(externe) professionals 

• Iedere bezoeker schrijft zich bij binnenkomst in bij de receptie. Hiervoor 
is een speciale tafel ingericht. 

• Het dragen van een mondkapje is door bezoekers verplicht. 
• Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van 

ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) 
professionals toegestaan. Volwassenen houden te allen tijde 1,5 
meter afstand tot elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften toe. 

Oudergesprekken Oudergesprekken kunnen in de school plaatsvinden met het strikt 
toepassen van triage en de 1,5 meter afstand. 

Ventilatie • De ventilatiesystemen van de onderwijslocaties Briant College voldoen 
aan de daarvoor geldende eisen. Voor specificaties zie de handreiking 
van de PO-raad, VO-raad en kenniscentrum RuimteOk.  

• Wij zorgen zoveel mogelijk voor voldoende ventilatie van frisse lucht 
(ramen open). 

• Voor een volledig overzicht van richtlijnen rondom ventilatie wordt 
verwezen naar de handreiking die door de PO-Raad samen met de VO-
raad en Ruimte-OK is opgesteld en naar de algemene richtlijnen van 
het RIVM. 

Capaciteit  

Beschikbaarheid personeel Afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen. Indien er geen 
vervanging is, kunnen de mogelijkheden van thuisonderwijs door de school 
onderzocht worden. Dit is afhankelijk van de duur van afwezigheid van de 
docent. 

Goedgekeurd College van Bestuur  
De Onderwijsspecialisten 

: 01 oktober 2020 

Goedgekeurd MR Briant College : 30 september 2020 

https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/protocollen/ventilatie/
https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19
https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19
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