
 

 

Coronamaatregelen PCOW per risicogebied 

Onderstaand overzicht geeft per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden op de 

Herenwegschool. Voor ieder niveau geldt: volg de basisregels. De directeur-bestuurder kan, in 

overleg met de Raad van Toezicht en de MR, besluiten om aanvullend strengere maatregelen te 

nemen als de situatie daarvoor aanleiding geeft. 

 Vanaf risiconiveau 
Waakzaam 

Vanaf risiconiveau 
Zorgelijk 

Vanaf risiconiveau 
Ernstig 

Vanaf risiconiveau 
Zeer ernstig 

Vanaf risiconiveau 

Lockdown 
Brengen en halen Geen beperkingen Ouders niet op 

schoolplein 
Ouders niet op 
schoolplein en niet in 
de school 

Rondom de school en 
op schoolplein 
mondkapje verplicht 
 
Direct omgeving van 
de school verlaten 

Rondom de school en 
op schoolplein 
mondkapje 
 
Direct omgeving van 
de school verlaten 

Evenementen Overleg met 
gemeente bij 
evenement 

Overleg met 
gemeente bij 
evenement 
 
Maximaal 60 binnen 
Maximaal 80 buiten 

Overleg met 
gemeente bij 
evenement 
 
Maximaal 30 binnen 
Maximaal 40 buiten 

In overleg 
bijeenkomsten zeer 
beperkt toegestaan 
 
Geen ouder(s) 
 

Geen bijeenkomsten 
 
Geen evenementen 

 

Uitleg in de klas Uitleg in de klas 
 
Inlog gegevens 
leerlingen klaar 

Lessen in Classroom 
voor afwezige 
leerlingen 

Lessen in Classroom 
voor afwezige 
leerlingen 

Lessen in Classroom 
voor afwezige 
leerlingen 

 

Werken in de klas Werken in de klas 
 
Inlog gegevens 
leerlingen klaar 

Werken in de klas 
 
Lessen klaar voor 
afwezige leerlingen 

Werken in de klas 
 
Werkbladen gr 1-2 
klaar 
 
Lessen klaar voor 
afwezige leerlingen 

Werken in de klas 
 
Werkbladen gr 1-2 
klaar 
 
Lessen klaar voor 
afwezige leerlingen 

 

Geen bijzonderheden In overleg met 
bouwcoördinator 
materiaal verzamelen 

Werkbladen en 
werkpakketten 
samenstellen voor 
afwezige leerlingen 

Werkbladen en 
werkpakketten 
samenstellen voor 
afwezige leerlingen 

Werkbladen en 
werkpakketten 
samenstellen voor 
afwezige leerlingen 

Gastlessen Geen beperkingen Geen beperkingen Geen beperkingen Mondkapje verplicht Geen gastlessen 
mogelijk 

Bezoekers Mondkapje advies 
 

Mondkapje advies 
Registratie verplicht 

Mondkapje advies 
Registratie verplicht 

Mondkapje verplicht 
Registratie verplicht 

Geen bezoek mogelijk 

Stages 

 

Geen beperkingen Geen beperkingen Geen beperkingen Geen beperkingen Geen beperkingen 
 
Stagebezoek online 

Ouderavonden 
 
 

Geen beperkingen Geen beperkingen Grote spreiding in 
gesprekken 
 
Mondkapje advies 
 
Op verzoek online 

Hoofdregel: online 
gesprekken 
 
Uitzondering: 
gesprekken op school, 
met grote spreiding. 
 
Mondkapje verplicht 

Alleen online  
gesprekken 

Luizencontrole  

 

Geen beperkingen Geen beperkingen Geen beperkingen 
 
Mondkapje verplicht 

Geen luizencontrole 
op school 
 
 

Geen luizencontrole 
op school 
 
 

Als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, kunnen de maatregelen op deze 
routekaart worden aangepast. Houd je altijd aan de basisregels. 

 


