
 

Noodplan Covid-19 Klimopschool 

Dit noodplan is opgesteld in samenwerking met de MR van de Klimopschool. Het gaat in op 01-10-2022 

Afhankelijk van de situatie in het land, in de regio of op school besluit de school in samenspraak met de MR om het niveau van het 

noodplan te bepalen. Het bestuur van Stichting Elan wordt hiervan op de hoogte gebracht. Wij volgen de Beslisbomen van Boink voor het 

bepalen hoe te handelen in geval van bestemming. 

In principe blijven leerlingen altijd naar school komen in alle situaties. Onze leerlingenaantallen zijn zodanig klein (max 12) dat we geen 

aanpassingen hoeven te doen in de groepsgroottes en met looproutes. Indien een leerling niet naar school kan komen omdat er thuis een 

risicogroep is, omdat hij/zij in quarantaine zit, of omdat het leerlingenvervoer niet rijdt kunnen de leerlingen online de les volgen. 

Bij uitval van leerkrachten door Corona (of andere ziektemeldingen) moet er een andere oplossing gezocht worden. Dit is maatwerk en 

valt buiten het noodplan. Streven is de leerlingen zoveel mogelijk op school te houden, maar bij onderbezetting kan het voorkomen dat 

we ouders/verzorgers vragen de leerlingen thuis op te vangen. 

Bij vragen kunnen ouders/verzorgers altijd contact opnemen met de school. Info@klimopschool.net  0356211622 
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Noodplan Covid-19 Klimopschool  (versie 01-10-2022) 

Niveau 1  

Donkergroen 

Niveau 2  Groen Niveau 3  Oranje Niveau 4  Rood 

School volledig open zonder 
maatregelen, enkel basisregels 

School volledig open met lichte (basis) 
maatregelen. 

School open met pakket aan maatregelen School niet volledig open 

Basisregels: 
-  Met regelmaat handen wassen 
- Niesen in de elleboog 
- Beslisboom hanteren bij 
Coronabesmetting 
- Zelftesten zijn voorradig op school 
Geen verplichting tot gebruik 

Basisregels: 
Zie niveau 1: 
 
- Extra aandacht voor personen met 
een kwetsbare gezondheid. 
 

Basisregels: 
Zie niveau 1 en 2 
 

Basisregels: 
Zie niveau 1,2 en 3 
- Leerkrachten dragen mondkapjes 
- Leerlingen mogen mondkapjes dragen, 
maar het hoeft niet 
- Gebruik van spatschermen 
- Zwangeren vanaf 28 weken niet voor de 
groep 

 Voorzorgsmaatregelen: 
- Goed ventileren 
- Beperkt Airco gebruiken 
- Desinfecterende spray in de klassen 
- Zelftesten uitdelen 

Voorzorgsmaatregelen: 
Zie niveau 2 

Voorzorgsmaatregelen: 
Zie niveau 2 

  Contact beperkende maatregelen: 
- A3 loopt buitenom naar de klas. 
- 1,5 m afstand tussen lkr-lkr 
- vergaderen in kleine groepen of digitaal 
- kantoorbezetting max 2 
- Geen extern begeleide stage 
- Geen externen in school 
- Alleen onderwijsgerelateerde 
activiteiten 

Contact beperkende maatregelen: 
Zie niveau 3 
- Leerlingen die thuiszitten ivm 
risicogroepen doen online mee met de les 
met een chromebook 

   Groepsgrootte beperken 
- Geen leerlingen verdelen over andere 
groepen 
- Niet groepsdoorbroken werken 
- Praktijkklassen halveren (om de week) 
 

 


