
Protocol les op afstand: een leerling 

 

 

 

 

Er zijn een aantal situaties denkbaar, dat een enkele leerling uit de klas geen fysiek onderwijs meer 

kan volgen. Dit kan in de volgende gevallen voorkomen: 

- Deze leerling moet in quarantaine, omdat hij/zij besmet is of een huisgenoot besmet is. 

- De leerling kan vanwege risico’s omtrent de gezondheid niet fysiek op school aanwezig zijn. 

- Eén van de huisgenoten van de leerling zit qua gezondheid in een risicogroep. 

Stappenplan: Wat moet de leerkracht zo snel mogelijk doen? 
Indien een leerling onderwijs op afstand moet volgen, doe je als leerkracht het volgende: 

- Je meld zo snel mogelijk bij de intern begeleider / directie dat de leerling onderwijs op 

afstand volgt, met reden. 

- Neem de dag dat de afwezigheid bekend is geworden, contact op met de ouders van de 

leerling om te bespreken hoe er les op afstand wordt verzorgd en om praktische afspraken te 

maken. 

- Indien mogelijk, neemt de leerling zelf werkboeken / schriften / evt. een laptop mee naar 

huis. Als dat niet kan, haalt iemand anders de spullen op (uiteraard alleen als die persoon dat 

mag doen volgens de richtlijnen van het RIVM). Ook kan een medeleerling de spullen bij de 

leerling thuis afgeven. 

Op welke manier volgt de leerling de lessen? 
Om ervoor te zorgen dat er contact is tussen de leerling en de klas, wordt er via Teams gebeld. De 

leerkracht spreekt met de ouders/leerling een tijd af, waarop de leerkracht de leerling aan het begin 

van de dag via Teams belt. De leerling kijkt dus live mee in de klas. 

Groepen 1 t/m 4 

- De leerling volgt de lessen in de kring / instructies van de leerkracht. In deze groepen zijn 
de leerlingen voor het gebruik van Teams afhankelijker van ouders. Zodoende moeten er 
onderling afspraken worden gemaakt in hoeverre het volgen van de instructie mogelijk is.  

- Indien mogelijk zorgt de leerkracht dat er af en toe 1-op-1 met de leerling gebeld wordt, 
om hem/haar te ondersteunen bij de verwerking van de leerstof. 

- De leerkracht zorgt dat er minimaal 3 keer per week contact is met de ouders van de 
leerling, om te bespreken in hoeverre het lukt om de leerstof thuis te verwerken.  

  

 

 

 

 

 



Groepen 5 t/m 8 

- De leerling volgt de instructies van de leerkracht. De laptop is in de klas richting het bord 
gericht, zodat hij/zij de instructie zo goed mogelijk kan volgen. 

- Probeer de leerling die thuis zit zoveel mogelijk bij het reguliere lesprogramma te 
betrekken. Bij samenwerkingsopdrachten, kan de laptop via Teams samenwerken met een 
andere leerling(en) uit de klas.  

- De leerkracht zorgt ervoor dat er elke dag minimaal één moment 1-op-1 contact is, waarbij 
de leerling vragen kan stellen over de leerstof. 

- De leerkracht zorgt dat er minimaal 1 keer per week contact is met de ouders van de 
leerling, om te bespreken in hoeverre het lukt om de leerstof thuis te verwerken. 

 

Indien je vragen hebt over de leerling of als de leerling, zonder dat jij het weet, niet bereikbaar is, 

neem dan contact op met één van de intern begeleiders of de directie.  


