
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  

Leerkracht 3 t/m 8: 
 milde klachten* 

Groep verdelen 

Leerkracht blijft minimaal 7 
dagen thuis en is 24 uur 

klachtenvrij 

Leerkracht is de volgende dag 
weer op school 

Groep komt weer naar school 

Testen  

Is er een vervangende 
leerkracht? 

In combinatie met de 
parallelgroep A/B scenario (zie 

uitleg verderop) 

positief 

Leerkracht geeft 
thuisonderwijs (zie uitleg 

verderop) 

negatief 

ja 

nee 

Leerkracht is in staat thuis 
onderwijs te geven? 

nee 

ja 

*Milde klachten: 

Een leerkracht heeft milde 

gezondheidsklachten 

passend bij het Coronavirus 

en moet zich laten testen. 

Normaal gesproken zou de 

leerkracht gewoon komen 

werken. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  

Leerkracht 3 t/m 8: 
 ziek 

Groep verdelen 

Leerkracht blijft minimaal 7 
dagen thuis en is 24 uur 

klachtenvrij 

Leerkracht ziekt uit 

Groep komt weer naar school 

Testen  

Is er een vervangende 
leerkracht? 

positief negatief 

ja nee 

In combinatie met de 
parallelgroep A/B scenario (zie 

uitleg verderop) 

*Ziek: 

Een leerkracht is ziek en 

moet zich laten testen. 

Normaal gesproken zou de 

leerkracht ook thuis blijven. 



 

 

Combinatie met parallelgroep; scenario A/B: 
Dag 1: De groep van de zieke leerkracht is verdeeld en de leerkracht van de 

parallelgroep geeft les aan de eigen groep. 
Dag 2: De zieke leerkracht kan niet komen werken; de groep blijft thuis. De 

leerkracht van de parallelgroep geeft les aan de eigen groep. 
Dag 3: De parallelgroep blijft thuis (krijgt verwerking mee) en de leerkracht van die 

groep geeft les aan de groep van de zieke leerkracht. 
Dag 4: De groep van de zieke leerkracht blijft thuis (krijgt verwerking mee) en de 

leerkracht geeft les aan de eigen groep. 
Woensdag: De aanwezige leerkracht nodigt de kinderen op school uit die extra aandacht 

nodig hebben (in overleg met de intern begeleider). 
 
Dit schema zullen we in gaan zetten als we het niet anders op kunnen lossen, dus dit is het 
laatst mogelijke scenerio. Als dit voor een groep van toepassing is, zal het precieze schema 
gedeeld worden met de ouders van de betreffende groepen. Er wordt dan ook rekening 
gehouden met duo leerkrachten.  
 

Voorwaarden vervangende leerkracht: 
Dit is een leerkracht met een Pabo diploma, die in staat is om de te vervangen groep les te 
geven, zodat het onderwijs geen achterstand oploopt. Meestal is dit iemand via de Brede 
Selectie. 
 

Voorwaarden thuisonderwijs: 
Leerlingen: 

• Er wordt les gegeven door de leerkracht tussen 9 en 12 uur via Teams; de leerkracht 

gebruikt de middag ter voorbereiding. 

• De leerlingen loggen in op Teams tussen 08.55 en 09.00 uur (via Zuluconnect of de 

Teams app). De leerkracht start om 09.00 uur met het welkom heten van de groep.  

• Het dagprogramma wordt doorgenomen en er worden afspraken gemaakt wat betreft 

het inleveren van het werk.   

• Het dagprogramma staat in Teams, onder bestanden en dan mapje dagprogramma; alle 

vakgebieden staan apart in Teams.  

• De focus ligt op taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen. 

• De leerkracht geeft elke dag instructie via Teams aan kleine groepjes, je hoort van de juf 

of meester hoe laat je instructie krijgt.  

• Mocht je een vraag willen stellen, dan doe je dit via de chat in Teams tussen 09.00 en 

12.00 uur. 

• Bellen naar de leerkracht is alleen toegestaan op afspraak.  



 

 

• Om 12.00 uur komen alle kinderen online via Teams en sluit de leerkracht de ochtend 

gezamenlijk af. Hierbij wordt benoemd wat er in de middag gedaan kan worden. 

• De middag wordt door de leerlingen gebruikt om het werk af te maken en eventuele 

andere opdrachten te doen/maken. Te denken valt aan Blink, diverse online 

programma’s, knutselopdrachten, etc. Verder is het belangrijk om lekker buiten te spelen 

en te bewegen. 

Ouders: 

• Heb je een vraag als ouder? Stel deze dan via Parro op het vragenuurtje vastgesteld door 

de leerkracht. 

• Mocht je een belangrijke vraag hebben op een andere dag, dan kan je altijd mailen naar 

de desbetreffende leerkracht tussen 09.00 en 14.45 uur of de chat gebruiken via Parro. 

• Wil je de leerkracht telefonisch spreken, mail dan voor een afspraak.  

• Tijdens het thuiswerken, gebruiken wij alleen de mail, Teams en Parro. Dit om het aantal 

communicatiekanalen te beperken.  

Belangrijk:  
Als er live les gegeven wordt, verwachten wij dat alleen de kinderen meekijken. Het 
opnemen van de les is niet toegestaan, en ook mogen opgenomen filmpjes niet gedeeld 
worden met derden; denk aan de privacy van de leerkracht en de kinderen! 
 
 

Algemene voorwaarden: 
• Kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale/vitale beroepen zijn welkom op school 

op de dagen dat de ouders werken. 

• Kinderen die thuis geen device hebben, mogen er één van school lenen (wel contract 

ondertekenen door ouders). 

• Er zijn quarantainemaatjes voor kinderen die thuis in quarantaine zitten. Zij kunnen via 

Teams samenwerken met het maatje dat wel op school aanwezig is; hierdoor blijft het 

kind betrokken bij de groep. 

 

  



 

 

Stroomschema voor de groepen 1 & 2: 
 

 

 

 

 

Opmerkingen: 

• Leerkracht ziek? Kinderen blijven de eerste dag thuis; dan wordt het schema opgesteld 

en gedeeld met de ouders van die groep. 

• Er wordt geen thuisonderwijs gegeven, want de kleuters leren het meest spelenderwijs 

en onderzoekend/ontdekkend samen met andere kinderen en dat lukt niet via een 

scherm.  

 

•De gezonde 
leerkrachten geven 
hun eigen groep les op 
ma+woe+vrij. Deze 
leerkrachten geven op 
di+don de andere les. 

•Leerkracht werkt 
vanuit huis t.b.v. de 
school.

•Iedere kleuterklas 1 
dag thuis. De groep 
van de zieke 
leerkracht krijgt drie 
dagen onderwijs. 

•Kinderen blijven thuis

•Leerkracht houdt 
contact met 
leerlingen (Parro, 
bellen, teams)

Testen of 
kort 

afwezig?

Langdurig 
ziek?

Twee leer-
krachten 

ziek? 

Milde 
klachten 

thuis?


