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School specifiek plan van aanpak  
Briant College t.a.v. COVID-19  

 
Met ingang van 10 januari 2022 zijn tot nadere orde de landelijke coronamaatregelen wederom aangepast. In dit plan 
van aanpak beschrijven wij de school specifieke maatregelen en is samen met de bovenschoolse documenten van De 
Onderwijsspecialisten de landelijke documenten onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn de geldende 
maatregelen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs: 
• Servicedocument voorgezet onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs coronavirus, d.d. 10 januari 2022 van 

het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  
• Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen, Rijksoverheid. 
• Protocol voorgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs coronavirus PO-raad, d.d. 11 januari 2022. 
• Brief GGD Gelderland-Midden ‘Gevolgen aanscherping coronamaatregelen VO-scholen’, d.d. 18 januari 2022 
 
Alle bovengenoemde documenten vormen tezamen het protocol bij openstelling van onze school en zijn afgestemd 
met College van Bestuur De Onderwijsspecialisten en de MR Briant College.  
Verder zijn alle documenten groeidocumenten en kunnen door situatie gebonden redenen aangepast worden of op 
onderdelen af te wijken. Dit school specifieke plan vervangt onze eerdere plannen van aanpak: versies 1.0 t/m 1.5. 
 

 De uitgangspunten voor de openstelling Briant College 
• Fysiek onderwijs is het beste voor onze leerlingen. 
• De openstelling van het voortgezet speciaal onderwijs moet volgens het OMT verantwoord worden geacht en 

is gebaseerd op het Generiek kader van het RIVM. 
• De risico’s voor alle betrokkenen worden zo beheersbaar mogelijk gemaakt. 
• De continuïteit van onderwijs wordt zoveel mogelijk gewaarborgd. 
 

 De Covid-19 regels op hoofdlijnen blijven onverminderd van kracht! 
Briant College hanteert de volgende richtlijnen naast het Generiek kader voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs (leeftijd 13-18 jaar) van het RIVM. 
• De verplichting voor het dragen van een mond-/neusmasker is in- en rond de school voor iedereen verplicht.   
• De afstandsregel 1,5 meter is terug. Ook aan leerlingen is het verzoek de 1,5 meter afstand onderling te 

bewaren om zoveel mogelijk de verspreiding van het virus tegen te gaan.  
• Iedereen test zich preventief twee keer in de week thuis voordat ze naar school gaan; op maandag- en 

woensdagochtend. Deze zelftesten worden beschikbaar gesteld door de school. Leerlingen kunnen deze 
zelftest vragen bij hun mentor. 

• Alle basismaatregelen blijven onverminderd van kracht. 
• Bij klachten blijf je thuis en laat je, je testen bij de GGD.  Symptomen die passen bij het coronavirus COVID-19 

zijn: o.a. neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, 
benauwdheidsklachten, verhoging of koorts. 

• In het geval van chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts kan een leerling/medewerker naar school. 
• Voor Gezondheid, thuisquarantaine en testen: zie ‘Testen, quarantaine en isolatie’ op de pagina van het 

Generiek Kader voorgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.  
• Briant College meldt zich bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen met 

COVID-19 als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd. 
• Briant College zoekt contact met de GGD om vooraf afstemming te zoeken over noodzakelijke informatie voor 

BCO, groepsvorming, contactpersonen (team onderwijs en jeugd, preventiemedewerker van de school) en 
snelle communicatie. 

• Briant College bereidt zich voor op evt. afwezigheid van docenten en leerlingen i.v.m. quarantaines en/of 
besmetting op school, aan de hand van protocollen en schooleigen afspraken. Hierbij staan zowel het 
tegengaan van verspreiding van het virus, als continuering van onderwijs centraal. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/03/servicedocument-voor-schoolbesturen-funderend-onderwijs-coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/0111622_RCO_POR_Protocol_VSO.pdf
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/voortgezet-onderwijs
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/voortgezet-onderwijs
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/voortgezet-onderwijs
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 • Afspraken met externen vinden zoveel mogelijk online plaats. Indien het niet anders kan past Briant College 
een gezondheidscheck toe bij externen als zij een afspraak binnen de school hebben.  

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

Het school specifieke gedeelte   

 

Landelijke documenten die onlosmakkelijk verbonden zijn met dit school specifieke plan van aanpak 

• Servicedocument voorgezet onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs coronavirus, d.d. 10 januari 2022 
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

• Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen, Rijksoverheid. 
• Servicedocument voorgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs coronavirus PO-raad, d.d. 11 

januari 2022 
 

Huisvesting en capaciteit 

Locatie Briant College, Bethaniënstraat 250 te Arnhem. 

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 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.  

 
Wel behouden wij het recht om op bovenstaand beleid af te wijken als blijkt 
dat wij problemen krijgen rondom de bezetting en/of uitbraak van het virus 
binnen de school. Afhankelijk van de ernst van de situatie gaan we dan over tot 
één van de onderstaande mogelijkheden.  
• Fysiek onderwijs in halve klassen, al dan niet met een aangepast 

rooster. 
• Fysiek onderwijs in combinatie met digitaal onderwijs, al dan niet met 

een aangepast rooster 
• Volledig digitaal onderwijs, al dan niet met een aangepast rooster 
• Sluiting van de school. 
• Bij sluiting van de school geldt ook de leerjaren 3 en 4 geen fysiek 

onderwijs meer zullen volgen. 
 
Mocht één van deze situaties van toepassing zijn zullen wij de ouder/verzorger 
hierover via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte stellen. 

  

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/03/servicedocument-voor-schoolbesturen-funderend-onderwijs-coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/0111622_RCO_POR_Protocol_VSO.pdf
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/0111622_RCO_POR_Protocol_VSO.pdf
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Vervolg huisvesting en capaciteit 

Beschikbaarheid personeel Afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen. Indien er geen 
vervanging is, bestaat de kans dat we over moeten gaan tot digitaal onderwijs. 

 
 

In- en rond het schoolgebouw   

Leerlingvervoer In het vso gelden voor leerlingenvervoer de volgende regels: 
• De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de kinderen. 
• Leerlingen moeten zoveel mogelijk afstand bewaren tot de chauffeur. 
• Leerlingen dragen een mondneusmasker. 
• De chauffeur draagt een chirurgisch mondneusmasker 
 
Zie verder het protocol VSO, d.d. 11 januari 2022 

Parkeren De auto’s van medewerkers kunnen geparkeerd worden voor de school. Indien 
de parkeerplaats vol is kan de auto in de wijk geplaatst worden. 

Fysiek contact • Er worden geen handen geschud. 
• Iedereen draagt een mond-/neusmasker is in- en rondom de school.   
• Binnen de school geldt de 1,5 meter afstandsregel. Ook aan leerlingen 

is het verzoek de 1,5 meter afstand onderling te bewaren om zoveel 
mogelijk de verspreiding van het virus tegen te gaan. 

• De basismaatregel worden door iedereen strikt nageleefd en blijven 
ongewijzigd. 

• Iedereen, ook leerlingen, testen zich preventief tweemaal per week 
thuis via een zelftest (op woensdag- en zondagavond). De zelftest 
wordt uitgevoerd voordat je naar school gaat. 

Looproutes • Wij hanteren looproutes in school. 
• Er wordt zo min mogelijk tijdens de pauze en schooltijden door het 

gebouw gelopen. 
• Het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de school, alsook de 

1,5 meter afstand 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. 

Pauzebeleid • Er zijn geen afzonderlijke pauze-uren. Wel wordt de 1,5 meter afstand 
in acht genomen. 

• 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.  

• Roken is en blijft niet toegestaan op het schoolplein. 

Na schooltijd • Gaat iedereen zo snel mogelijk naar huis. 

 
 
  

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/0111622_RCO_POR_Protocol_VSO.pdf
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Onderwijstijd, stages en noodopvang 

Onderwijstijd Gaat iedere leerling weer volledig naar school. Desondanks dit gegeven zien 
we ook dat de besmetting landelijk oploopt en we in de loop van de komende 
tijd toch een aantal aanpassingen moeten doorvoeren.  
 
Wel behouden wij het recht om op bovenstaand beleid af te wijken als blijkt 
dat wij problemen krijgen rondom de bezetting en/of uitbraak van het virus 
binnen de school. Afhankelijk van de ernst van de situatie gaan we dan over tot 
één van de onderstaande mogelijkheden.  
• Fysiek onderwijs in halve klassen, al dan niet met een aangepast 

rooster. 
• Fysiek onderwijs in combinatie met digitaal onderwijs, al dan niet met 

een aangepast rooster 
• Volledig digitaal onderwijs, al dan niet met een aangepast rooster 
• Sluiting van de school. 
• Bij sluiting van de school geldt ook de leerjaren 3 en 4 geen fysiek 

onderwijs meer zullen volgen. 
 
Mocht één van deze situaties van toepassing zijn zullen wij de ouder/verzorger 
hierover via de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte stellen. 

Onderwijs op afstand bij 
calamiteiten 

• Zie ook ‘Groepsgrootte en lesaanbod’.  
• Wanneer Briant College tijdelijk moet sluiten vanwege een uitbraak van 

het virus of om organisatorische redenen kan er volledig uitgeweken 
worden naar digitaal onderwijs.  

• 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. 

Noodopvang Met ingang van 10 januari 2022 is de noodopvang voor iedere leerling komen 
te vervallen.   
 
Mochten wij vanwege organisatorische maatregelen onze onderwijstijd 
moeten aanpassen door één van de opties genoemd bij het kopje 
‘onderwijstijd’, dan zullen wij indien nodig de noodopvang weer gaan 
aanbieden.  

Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs kan gewoon plaatsvinden, conform protocol Voortgezet 
Onderwijs maar zonder publiek. Zie voor de richtlijnen van de KVLO-protocol: 
Corona op school. 

Praktijkonderwijs • 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 

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/0111622_RCO_POR_Protocol_VSO.pdf
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/0111622_RCO_POR_Protocol_VSO.pdf
https://www.kvlo.nl/wat-we-doen/hulp-advies/thema.aspx?item=corona-op-school


Briant College| vervolg School specifiek plan van aanpak openstelling Briant College 
 

Datum 

19 januari 2022 
 
Pagina 

5 van 7 
 
Versie 

1.9 (definitief) 

 

 

 
Vervolg lesaanbod, stages en noodopvang 

Stages 
 

Stages buiten het Briant College 
Bepaalde onderwijsactiviteiten, zoals maatschappelijke en beroeps-
oriënterende 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 
 
Stages binnen Briant College 
Vanaf 10 januari 2022 zijn alle stagiaires conform hun contract en in overleg 
met hun stagebegeleider weer fysiek op school aanwezig. 

Groepsactiviteiten Er vinden op dit moment geen groepsactiviteiten zoals vieringen, 
voorstellingen en excursies et cetera plaats. 

Achterstand De mentor/vakdocenten blijven de leerachterstand monitoren. In 
samenspraak met de Commissie voor de Begeleiding en de examencommissie. 
Indien nodig wordt hierop actie ondernomen. 

 

 
  

Quarantaine & isolatie 

Quarantaine  Briant College hanteert hiervoor de regels van de Rijksoverheid:  Generiek 
Kader voorgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, de gestelde 
regels conform het protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs, d.d. 11 januari 
2022, alsook de van brief GGD Gelderland-Midden ‘Gevolgen aanscherping 
coronamaatregelen VO-scholen’, d.d. 18 januari 2022. 
Quarantaine stopt alleen bij een negatieve test GGD-test!  

Verschil tussen quarantaine 
& Isolatie 

Quarantaine: je gaat in quarantaine als je in de buurt bent geweest bij een 
positief besmette persoon. Quarantaine stopt alleen bij een negatieve test 
GGD-test! Deze voer je uit op de 5e dag na contact met de besmette persoon. 
 
Isolatie: je bent zelf besmet met het corona virus. Voor isolatie is geen 
negatieve test van de GGD-test nodig omdat je 6 tot 8 weken positief kan 
testen. Om isolatie op te heffen gelden andere regels dan als je in quarantaine 
zit.  
 
Zie voor specificaties en regels de brief van de GGD Gelderland-Midden 
‘Gevolgen aanscherping coronamaatregelen VO-scholen’, d.d. 18 januari 2022 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/voortgezet-onderwijs
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/voortgezet-onderwijs
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/0111622_RCO_POR_Protocol_VSO.pdf
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/0111622_RCO_POR_Protocol_VSO.pdf
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Procedure corona zelftesten 

Zelftesten Briant College wil een veilige leer-/werkplek zijn voor al onze leerlingen en  
onze medewerkers. Dat doen we graag en we zijn hier ook toe verplicht (artikel 
7:658 BW). De coronapandemie vraagt echter om bijzondere maatregelen om 
die veiligheid te kunnen waarborgen, waaronder het dringend verzoek om 
preventief testen zowel voor leerlingen als onze medewerkers.  
 
Hoe draagt testen bij aan een veilige leer- en werkomgeving?  
Bij een positieve zelftest blijven leerlingen en medewerkers thuis en laten zich 
testen bij de GGD. Door tijdig en preventief hierop te anticiperen kunnen we 
de verspreiding van het virus binnen de school zoveel mogelijk tegengaan 
waardoor ons onderwijs niet in gevaar komt en we over moeten gaan tot  
sluiting van de school. We hebben alle handen nodig om ons onderwijs te 
continueren.  
 
Zie vervolg volgende pagina 

Vervolg procedure corona zelftesten 

Vervolg zelftesten Wanneer wordt testen dringend geadviseerd? 
Alle medewerkers en vso-leerlingen wordt dringend gevraagd zich twee keer 
per week preventief te testen met een zelftest; op maandag en woensdag. Het 
is van groot belang dat dit gebeurt en dat ouders/verzorgers erop toezien dat 
hun kind/pupil dit doet. Zelftesten worden thuis afgenomen. Hierbij is er geen 
verschil meer tussen immuun en niet-immuun. 
 
Wanneer is testen noodzakelijk? 
• Als de medewerker/leerling klachten heeft en moet samenwerken in de 

school met leerlingen collega’s. 
• Als de medewerker/leerling in quarantaine moet omdat hij of zij in 

nauw contact was met een besmet persoon. 
• Bij twijfel, als de medewerker/leerling bijvoorbeeld in contact was met 

iemand die besmet is met het virus. 
 
Bij milde klachten is een zelftest voldoende. Na een positieve uitslag van de 
zelftest, of bij ernstige klachten, volgt een test bij de GGD. 

Aanwezigheid van externe 

Oudergesprekken,  
ouderavonden en overige 
bijeenkomsten met externe 

Ouderavonden en -gesprekken vinden online plaats. Indien in 
uitzonderijke situaties wordt besloten een gesprek binnen de school te 
voeren dan geldt dat deze alleen kunnen plaatsvinden met het strikt toepassen 
van de gezondheidscheck en zoveel mogelijk hanteren van 1,5 m afstand 
tussen volwassenen. Ook voor hen geldt het dringende advies een 
mondneusmasker te dragen. 
 
Alle basismaatregelen en de gezondheidscheck worden door een ieder in acht 
genomen. 

https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck
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Bron- en contactonderzoek GGD 

We werken mee met het 
bron-/contactonderzoek 
GGD 

Met deze versoepelingen lopen we als school ook meer risico dat er een 
besmetting binnen de school kan plaatsvinden en dat de GGD een bron- en 
contactonderzoek (BCO) moet gaan uitvoeren. Het doel van een BCO is om zo 
veel mogelijk te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. 
 
De GGD voert een bron- en contactonderzoek uit als iemand op onze school 
positief is getest. Dit doen zij om de contacten en de eventuele bron van de 
besmetting op te sporen. Via de GGD krijgen wij de naam door van de 
positief geteste persoon. Als school zijn wij verplicht om onze medewerking 
hieraan te verlenen in het kader van de Volksgezondheid. Daarom geven wij 
de volgende informatie aan de GGD: 
• De roosters van de positief geteste persoon en de presentie- 

/absentielijst. Met wie de positief geteste persoon mogelijk in contact 
is geweest. 

• De namen en contactgegevens van deze contacten van de positief 
geteste persoon. 

 

Vervolg bron- en contactonderzoek GGD 

Vervolg ‘We werken mee 
met het bron-
/contactonderzoek GGD’ 

Op basis van de gedeelde gegevens kan de GGD vervolgens de verschillende 
contacten van de besmette persoon benaderen en adviseren over testen en 
eventueel quarantaine. Vervolgens worden de verstrekte gegevens weer 
door de GGD verwijderd. Vanuit het oogpunt van de publieke gezondheid 
werken wij als school mee met de GGD. Heeft u bezwaar tegen het delen van 
de contactgegevens van uw zoon/dochter/pupil? Dan kunt u een mail sturen 
aan: info@briantcollege.nl.  
 
Voor specifieke informatie over het delen van gegevens aan de GGD verwijs ik 
u naar onze Handreiking gegevensuitwisseling GGD COVID-19, d.d.21 april 
2021. Deze vindt u op onze website onder het kopje ‘Actueel, Informatie 
rondom Covid-19’.   

mailto:info@briantcollege.nl
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