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Doel  
Deze kwaliteitskaart heeft als doel de continu veranderende maatregelen rondom het Coronavirus 
scherp te houden en ervoor te zorgen dat alle betrokkenen up-to-date informatie hebben. Door deze 
info goed te delen kunnen we het onderwijs aan de kinderen zo goed mogelijk waarborgen. 
  
   
Richtlijnen  

• De 1,5 meter regel is opgeheven voor zowel leerlingen, leerkrachten als ouders.  
• Het stroomschema van BOINK is richtinggevend in onze beslissingen. Aanvullingen vanuit de 
GGD en de besturen zijn opgenomen in deze kwaliteitskaart.  
• Bij neusverkoudheid mag een leerling of leerkracht naar school komen. Indien de klachten 
verergeren of wanneer er andere klachten bij komen, blijft de leerling of de leerkracht thuis. Van 
leerlingen die op school zijn, worden in dit geval de ouders gebeld. Ouders moeten hun kind dan 
zo snel mogelijk komen halen. Leerkrachten geven hun verergerde klachten door aan directie 
waarna een oplossing wordt gezocht.  
• Wanneer een leerling of leerkracht in nauw contact is geweest met iemand die een positieve 
testuitslag heeft, gaat hij of zij in quarantaine. Dit geldt niet voor leerlingen en leerkrachten die 
als immuun worden gezien. Immuun houdt in dat je volledig gevaccineerd bent of korter dan 6 
maanden geleden hersteld bent van een coronabesmetting. Na 5 dagen kan er getest worden, of 
eerder, indien er klachten ontwikkelen. Pas na een negatieve test of, bij een positieve test na 7 
dagen quarantaine en 24 uur klachtenvrij, mag de leerling weer naar school.  
• Een positief geteste huisgenoot moet in isolatie gaan om de 5 dagen te laten tellen. Wanneer 
er geen sprake is van isolatie, geldt een quarantaineperiode van 10 dagen. Wanneer ouders er 
voor kiezen niet te testen, geldt ook een quarantaineperiode van 10 dagen.  
• Ouders wordt verzocht een positieve besmetting in het gezin aan de school door te geven.  
• Bij een positieve testuitslag bij een leerling of de leerkracht, hoeft de groep niet direct in 
quarantaine. Ouders van de groep worden geïnformeerd en gevraagd om hun kinderen te laten 
testen bij (lichte) klachten.  
• Bij meerdere besmettingen in een groep neemt de directie contact op met de GGD om te 
overleggen of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen.  
• Iemand met gezondheidsklachten welke gerelateerd kunnen worden aan Corona, mag het 
schoolgebouw NIET betreden.  
• Bij alle mogelijke contacten met externen wordt van tevoren aangegeven dat zij met Corona 
gerelateerde klachten de school niet mogen betreden.  
• Nog steeds houden we ons allen aan de hygiëneregels (handen wassen, hoesten en niezen in 
de elleboog, het regelmatig schoonmaken van contactpunten, enz.) en we stimuleren ook 
kinderen zich hieraan te houden.  

  
ONDERWIJS  
 Corona en de maatregelen zorgen ervoor dat we nog steeds rekening moeten houden met het feit 
dat het kan voorkomen dat klassen en individuele kinderen vanuit hun eigen huis het onderwijs 
krijgen dat ze normaal op school horen te krijgen. De volgende scenario’s zijn denkbaar:  

• Leerling of leerkracht is thuis omdat ouders of broer/zus Corona hebben of in nauw contact 
is geweest met iemand met Corona. Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD is gebleken 
dat de leerling in quarantaine moet gaan 



• Leerling of leerkracht is thuis omdat hij of zij zelf Corona heeft.  
• Hele groep is thuis omdat in de groep meerdere personen positief getest zijn op Corona en 
de GGD heeft aangegeven dat de gehele groep in quarantaine moet gaan. 
• Delen of de gehele school zijn dicht, waardoor kinderen thuis onderwijs volgen.  

Om voorbereid te zijn op dergelijke scenario’s zullen we het onderwijs op afstand klaar hebben, 
zodat we snel over kunnen naar digitaal onderwijs. 
 
 Werkwijze  
Individuele leerling in quarantaine 
Wanneer een individuele leerling in quarantaine zit, staat er een werkpakket voor hem of haar klaar 
in Google Classroom. In dit pakket zit voldoende werk voor ruim een week thuiswerken.  
We kiezen ervoor om individuele leerlingen te laten werken aan herhalingsdoelen. De leerkracht 
houdt bij welke instructie van nieuwe lesdoelen gemist is door de leerling en kan, wanneer de 
leerling weer op school is, het werken aan deze hiaten in het reguliere programma opnemen.  
 
Gehele groep in quarantaine 
Wanneer een groep in quarantaine gaat en online lessen zal volgen, volgen we de 
standaardinrichting thuiswerken zoals deze in de afgelopen maanden is toegepast;  
Standaard inrichting thuiswerken: 
We werken op P16H met Google Classroom van Aerobe. Alle kinderen kunnen vanuit thuis inloggen 
op dit systeem met een googleaccount via een Chromeaccount. De leerkracht zorgt dat het 
basisprogramma van zijn/haar groep klaarstaat in Google Classroom.  
 
Voor de groepen 1/2 wordt per thema taal-, reken- en motorische opdrachten klaargezet in Google 
Classroom aangevuld met een aantal websites met activiteiten voor kleuters.  
  
Afspraken:  

• In de app staat uitleg over Google Classroom voor de ouders. 

• Wanneer de leerkracht voor de groep staat en er individuele kinderen vanuit huis werken, 
wordt dit werk niet nagekeken door de leerkracht.  

• Er worden geen separate google-meets georganiseerd voor kinderen die thuis zijn.  

• Missen kinderen toetsen (Cito of methodetoetsen), dan worden deze op een later moment 
op school ingehaald.  

• Mocht er sprake zijn van een thuiswerksituatie van een klas en de leerkracht heeft zelf geen, 
of lichte klachten, dan is er tussen 9-10 uur in de ochtend een start google meet is.  

• Wanneer de gehele groep in quarantaine is gelden nog steeds de volgende afspraken:  
In de ochtend is er een dag-start. Het doel hiervan: de dag doornemen en even checken hoe

 het met de kinderen gaat. Om, in geval van het thuiswerken in meerdere groepen, rekening
 te houden met ouders met meerdere kinderen, hebben we hiervoor een rooster gemaakt. 

Groep 1/2 Tussen 09:30-11:00 

Groep 3-5 Tussen 08:30-09:00 

Groep 6-8 Tussen 09:00- 09:30 

• *De verwachting is dat dit moment ongeveer 15 minuten zal duren. 

• In de middag zullen er ook open instructiemomenten zijn voor de groepen 3 t/m 8. Dit is een 

open inloop waarbij vragen aan de leerkracht gesteld kunnen worden. De leerkracht kan ook 

aangeven wie ze bij dit moment verwachten (als verlengde instructiemoment). 

Groep 3-5 Tussen 13.30 – 14.00 

Groep 6-8 Tussen 11.30 - 12.00 

 
 



  

PRAKTISCHE invulling 
Vergaderingen en bijeenkomsten: 

• Bijeenkomsten met ouders kunnen weer worden georganiseerd. Indien mogelijk wijken we 
nog steeds zoveel mogelijk uit naar buiten. Ouders wordt van tevoren gevraagd niet te 
komen bij (lichte) klachten. Omdat dit dan een onderwijsactiviteit betreft, is het niet nodig 
om een Coronacheck uit te voeren.  

• We gaan in overleg met het MT en MR om op gereguleerde wijze de ouders weer in de 
school te verwelkomen.  

 
TSO 
We zijn per start van het nieuwe schooljaar terug naar de oude schooltijden, waarbij leerlingen 
tussen de middag naar huis kunnen gaan, maar ook kunnen overblijven en buitenspelen onder 
begeleiding van de medewerkers van de TSO.  
 
Hygiënemaatregelen  
De hygiënemaatregelen blijven onverminderd van kracht. Concreet houdt dit in dat:  

• Iedere volwassene die het gebouw betreedt, de handen desinfecteert bij de zuilen bij de 
entree.  

• Alle kinderen meerdere malen per dag handen wassen.  

• Deurklinken en dergelijken regelmatig gereinigd worden, door de medewerkers van het 
schoonmaakbedrijf.  

• Er regelmatig overleg is met het schoonmaakbedrijf of er afdoende wordt schoongemaakt.  
 
Uitval van leerkrachten  
We hebben nog steeds te maken met veel leerkrachten en ook kinderen die niet naar school kunnen 
vanwege Corona gerelateerde klachten of quarantaine.   
De ervaring leert dat dat we de hoeveelheid uitval bij leerkrachten niet op normale wijze kunnen 
opvangen. Verdelen van klassen wordt tot de herfstvakantie niet gedaan, omdat er dan te veel 
kinderen, te dicht op elkaar zitten en op de leerkracht. We hebben reeds ervaren dat er momenten 
zijn dat er meerdere leerkrachten tegelijkertijd afwezig zijn. Indien het een enkele leerkracht is, 
zullen we binnen onze mogelijkheden zoeken om het in de school op te lossen, we ontkomen er 
echter dat er regelmatig klassen naar huis gaan. We hebben hier de volgende afspraken over 
gemaakt:  

• Indien een leerkracht afwezig is en er geen oplossing voor vervanging is, wordt aan de ouders 
gevraagd de kinderen thuis te houden.   

• We streven ernaar om alle betrokkenen de dag ervoor op de hoogte te brengen van deze 
maatregel. Indien een leerkracht echter ziek of met klachten in de ochtend opstaat, 
versturen wij uiterlijk 07:30uur het bericht dat er die dag thuisonderwijs zal plaatsvinden. Na 
07:30 lossen we het intern op en komen de kinderen naar school. We informeren ouders 
wel, dat de groepsleerkracht er niet is op die dag. 

• Indien de leerkracht geen les kan geven proberen we dit eerst door middel van vervanging 
op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, wordt ouders gevraagd de kinderen thuis te houden.  

• De leerkracht start elke dag met een Google Meet van 9.00u tot 10.00u. De leerkracht geeft 
in deze tijd korte instructies van de lessen. Indien de leerkracht niet in staat is om een Google 
Meet te houden gekeken of een andere leerkracht dit kan vervangen.  

• Bij thuisonderwijs voor de gehele groep staan er per dag staan opdrachten klaar die 
leerlingen moeten maken en kunnen inleveren. 

• Leerkracht zorgt dat hij een aantal keer per dag in Google Classroom kijkt of de leerlingen 
vragen hebben en beantwoordt deze. 



• Indien leerlingen hun werk niet maken, neemt de leerkracht telefonisch contact op via #31# 
of stuurt een privé reactie via Google Classroom. 

• Indien er spullen gehaald moeten worden door de leerlingen, wordt dit afgestemd met de 
directie en wordt er naar een tijdstip gezocht zodat de ouders kunnen worden opgevangen. 

 
Kinderen afwezig door kortdurende ziekte anders dan Corona 

• Als kinderen door een verkoudheid of normale ziekteverschijnselen thuis zijn, melden ouders 
dat via de app. Deze kinderen krijgen geen thuiswerkprogramma, maar kunnen eventueel 
wel in het werkpakket dat voor alle leerlingen klaarstaat, werken.  

 
Externen in de school 

• Externen zijn weer welkom in de school. Aan alle externen wordt medegedeeld dat zij de 
afspraak moeten verzetten indien zij corona gerelateerde klachten hebben.  

 
Aanvullende zaken  

• We zullen geen liveverbinding met de klas maken in verband met privacyrichtlijnen.  
• De school correspondeert niet naar anderen over anderen welke positief getest zijn.  
• Mochten regels en/of richtlijnen wijzigen, dan zullen wij daarover zo snel mogelijk 

informeren.   
 

Uitlegfilmpjes: 

• Leerlingen toevoegen en opdrachten klaarzetten door leerkrachten Google Classroom: 
https://screencast-o-matic.com/watch/cYQ02cdDid  

• Inloggen Aerobe via Chrome account: 
https://www.youtube.com/watch?v=lgzBoSa35Uo&t=5s 

• Uitleg voor de leerling hoe Google Classroom werkt: https://screencast-o-
matic.com/watch/cYQtjcdBo8 

• In de schoolapp onder praktische informatie kunnen ouders alle informatie en uitlegfilmpjes 
vinden die de maken hebben met het gebruik van de digitale omgeving. 
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