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1 – donkergroen 

Basismaatregelen 

 

Scholen volledig open met 

basismaatregelen 

Landelijke maatregelen (cumulatief) Wat moet er gebeuren? Hoe krijgt dat op USG 

vorm? 

Wie eindverantwoordelijk? 

Basismaatregelen t.a.v. hygiëne en 

gezondheid, zoals die samenlevings-breed 

gelden: 

• Handen wassen  

• Hoesten en niezen in de elleboog  

• Blijf thuis bij klachten en doe een test  

• Eventueel: herinvoering van de 1,5 meter 

maatregel als basisregel. De veilige 

afstandsnorm (1,5 meter) geldt niet tussen 

personen die onderwijs organiseren of 

verzorgen en degenen die daaraan 

deelnemen wanneer zij zich bevinden in de 

school. Er wordt geadviseerd om waar 

mogelijk een veilige afstand te houden. 

voorbereiding op eventuele 

opschaling scenario 

 

zie draaiboek NUOVO SL 

Zorgen voor goede ventilatie CO2-meter in elk lokaal 

zodat luchtkwaliteit (en dus 

of er geventileerd moet 

worden) in beeld is. 

check CO2-meters SL + conciërges 

Schooleigen maatregelen    

Leerlingen die langer dan 5 dagen thuis 

moeten blijven i.v.m. isolatie kunnen 

online aansluiten bij de les. 

 Ouders maken melding via 

absentie@usgym.nl en bij 

mentor. 

leerling, mentor, docenten 

Docenten die in isolatie moeten, maar niet 

ziek zijn, geven waar mogelijk online les. 

 Docent meldt isolatie bij 

leidinggevende en 

roostermaker. 

docent 
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2 – groen  

 

Basismaatregelen + extra 

aandacht personen met 

kwetsbare gezondheid  

 

Scholen volledig open met 

extra aandacht voor 

personen met kwetsbare 

gezondheid 

 

Landelijke maatregelen (cumulatief) Wat moet er gebeuren? Hoe krijgt dat op USG vorm? Door wie? Wie is 

eindverantwoordelijk? 

Extra aandacht voor personeel en 

leerlingen met kwetsbare gezondheid 

Extra maatregelen treffen 

voor werknemers met 

kwetsbare gezondheid 

Extra maatregelen in overleg 

met betreffende medewerkers 

(bijv. speciaal lokaal, extra 

beschermingsmiddelen) 

SL 

Alternatief onderwijs-

aanbod voor leerlingen 

met kwetsbare 

gezondheid 

Onderwijs op maat en 

afgestemd met de betreffende 

leerlingen met daarbij speciale 

aandacht voor het sociale 

aspect (Hoe houden we deze 

leerlingen aangesloten bij hun 

klas?) 

mentoren, docenten en SL 

Schooleigen maatregelen    

Leerlingen die langer dan 5 dagen thuis 

moeten blijven i.v.m. isolatie kunnen 

online aansluiten bij de les. 

 Ouders maken melding via 

absentie@usgym.nl en bij 

mentor. 

leerling, mentor, docenten 

Docenten die in isolatie moeten, maar 

niet ziek zijn, geven waar mogelijk online 

les. 

 Docent meldt isolatie bij 

leidinggevende en 

roostermaker. 

docent 
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3 –oranje 

 

Basismaatregelen + 

voorzorgsmaatregelen + 

contactbeperkende 

maatregelen  

 

Scholen volledig open met 

pakket maatregelen 

 

Landelijke maatregelen (cumulatief) Wat moet er gebeuren? Hoe krijgt dat op USG 

vorm? 

Wie eindverantwoordelijk? 

mondkapjes bij verplaatsing, verplicht 

voor personeel en leerlingen 

communicatie richting 

personeel en leerlingen 

brief naar medewerkers, 

leerlingen en ouders 

SL 

looproutes looproutes markeren aparte ingangen per bouw  SL, conciërges 

gespreide pauzes aangepast (pauze-) rooster in 

werking stellen 

pauze per bouw op 

verschillende locatie1 

SL, leerlingen  

waar mogelijk de veilige afstandsnorm 

hanteren 

 spatschermen terug in de 

lokalen, practica met 

mondkapje 

SL, iedereen 

geen externen/ouders/verzorgers in de 

school 

alternatieve 

contactmomenten met 

ouders/verzorgers 

digitaal contact via Teams betreffende medewerkers  

thuiswerken door onderwijspersoneel afspraken welk contact 

digitaal plaatsvindt 

zie draaiboek NUOVO 

(uitgangspunten) 

SL 

alleen onderwijsgerelateerde activiteiten in kaart brengen wat hier wel 

en niet onder valt 

zie draaiboek NUOVO 

(uitgangspunten) 

SL 

Schooleigen maatregelen    

Leerlingen die langer dan 5 dagen thuis 

moeten blijven i.v.m. isolatie kunnen 

online aansluiten bij de les. 

 Ouders maken melding via 

absentie@usgym.nl en bij 

mentor. 

leerling, mentor, docenten 

Docenten die in isolatie moeten, maar 

niet ziek zijn, geven waar mogelijk online 

les. 

 Docent meldt isolatie bij 

leidinggevende en 

roostermaker. 

docent 

 
1  Leerjaar 1: in lokaal waar de leerlingen voorafgaand aan de pauze les hebben gehad; Leerjaar 2: in C0, C1 en B1;  

Leerjaar 3 + 4: in E-vleugel en A1; Leerjaar 5 + 6: in auditorium  
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4 - rood 

 

Verregaand 

contactbeperkend  

 

 

Scholen niet volledig open: 

helft van de leerlingen is op 

school en de andere helft 

krijgt afstandsonderwijs 

Landelijke maatregelen (cumulatief) Wat moet er gebeuren? Hoe krijgt dat op USG 

vorm? 

Wie eindverantwoordelijk? 

Helft van de leerlingen is op school aangepaste roosters treden 

in werking 

A-en B-groepen in alle 

leerjaren2 

SL 

uitzonderingsgroepen 

aanwijzen 

kwetsbare leerlingen 

worden uitgezonderd 

SL, mentoren 

afstandsonderwijs inrichten leerlingen volgen 

thuisonderwijs via Teams 

SL, leerlingen  

Intensivering aandacht voor sociale functie 

van het onderwijs 

Activiteiten ondernemen 

om aandacht te besteden 

aan de executieve functies 

en het sociaal-emotioneel 

welbevinden van de 

leerlingen. 

extra mentormomenten in 

dagstart en dagslot 

mentoren 

Schooleigen maatregelen    

Docenten die in isolatie moeten, maar niet 

ziek zijn, geven waar mogelijk online les. 

 Docent meldt isolatie bij 

leidinggevende en 

roostermaker. 

docent 

 
2 We vallen hierbij terug op het systeem dat we eerder gebruikt hebben in tijden waarin slechts de helft van de leerlingen op school kon zijn: de ene helft van de 

klas komt op maandag, woensdag en vrijdag naar school en de andere groep op dinsdag en donderdag. De week erna precies andersom. De dag dat de leerlingen 

thuisonderwijs volgen, volgen zij het complete rooster online (LO uitgezonderd).  

 

We kiezen ervoor ook leerjaar 6 om en om (in A- en B-groepen) naar school te laten komen (m.u.v. kwetsbare leerlingen die dagelijks naar school komen). De 

redenen daarvoor zijn dat de ervaringen met één docent voor twee halve examengroepen eerder slecht bevallen is: de effectiviteit van de les was hoger als de 

helft van de leerlingen vanuit huis aansloot, dan als de docent de lestijd moest verdelen over twee verschillende groepen in school. Daarnaast is er in het gebouw 

niet genoeg ruimte om de hele 6e klas te ontvangen naast de helft van andere leerjaren. Mocht de periode van niet-volledige opening langdurig en/of kort op het 

examen zijn, dan wordt voor de leerlingen van leerjaar 6 een plan opgesteld om aan de randen van de dag (vakinhoudelijke) ondersteuning te bieden. Hiervoor 

zullen de leerlingen aan de randen van de dag extra op school worden uitgenodigd.   


