
Vreedzame school: momenteel werken we aan blok 6: 

        Covid scenario 2, Lichtgroen:  

‘ Griep plus’  

1  Algemeen 
• Wij wassen onze handen met water en zeep, 

iedere keer voor het eten. 

• Wij hoesten / niezen in onze elleboog. 

• Bij klachten die passen bij Covid-19 doen wij 
een (zelf) test. 

• De Dorendal stelt zelftests beschikbaar voor 
wie daar behoefte aan heeft. 

• Wij halen tijdig een vaccin, booster- of 
herhaalprik. (Op vrijwillige basis).

2  Aanwezigheid en lesaanbod 
• Wij volgen ons reguliere lesrooster. 

• Kinderen die in quarantaine zijn volgen de 
lessen op afstand mits ze daar fit genoeg voor 
zijn.   

• Daarvoor zetten wij aan het begin van de dag 
een tasje met de nodige spullen klaar. Wij 
hebben contact met ouders/verzorgers over het 
ophalen daarvan. 

• Voor leerlingen die behoren tot een risicogroep 
en/of familieleden hebben die daartoe behoren, 
verkennen wij de mogelijkheden tot maatwerk, 
bijvoorbeeld door afstandsonderwijs aan te 
bieden. Daarbij gaan wij uit van de wet op de 
leerplicht. 

• Personeel met een kwetsbare gezondheid gaat 
in gesprek met de directie voor verkenning van 
de mogelijkheden tot maatwerk. 

3 In en rond de school 
• Wij ventileren onze school voortdurend door 

ramen en deuren te openen. 

• Daarbij volgen wij het protocol ‘220310 
ventilatieprotocol klaslokalen Flores Onderwijs’ 

• In ieder lokaal is een CO2 meter aanwezig. 

• In dit scenario zijn er geen beperkende 
maatregelen met betrekking tot bezoekers in 
school, onderlinge afstand of looproutes. 

4 Besmetting 
• In het geval van een besmetting volgen wij de 

actuele richtlijnen van het RIVM. 

• Zie daarvoor Quarantaine en isolatie / RIVM.nl 

• Wij verzoeken ouders / verzorgers ons op de 
hoogte houden van een geval van besmetting. 
De openheid die wij daarin tot nu toe ervaren 
hebben heeft ons geholpen bij het zo veilig 
mogelijk houden van onze school en het 
beperken van besmettingen. 

Dit scenario is met ingang van 12-10-2022 van kracht op onze school. 
Heb je hierover een vraag of een opmerking?  

Neem dan contact met ons op, we zijn graag met je in gesprek. 

Daltonschool de Dorendal, Bachlaan 23, 6865 EN  Doorwerth  tel. 026- 333 38 92  www.dorendal.nl

http://www.dorendal.nl/
http://RIVM.nl

