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Onderwijs op afstand 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Helaas is COVID-19 nog niet onder controle. Dat merken we op school door een grotere 
afwezigheid van leerlingen en personeel. Daarnaast wordt er nu in de media gesproken over een 
mogelijke lockdown. Gelukkig hebben wij, maar ook jullie als ouders, inmiddels ervaring opgedaan 
met ‘Onderwijs op afstand’. Als team hebben we alle scenario’s doorlopen en intern afspraken 
gemaakt, zodat we klaar zijn voor diverse oplossingen om kinderen toch zo optimaal mogelijk 
onderwijs te geven. Hierbij een stappenplan dat wij hanteren bij zeven verschillende scenario’s. 
 

Scenario 1: De leerkracht is ziek en er moet vervanging aangevraagd worden.  
- Er is een vervanger en u wordt op de hoogte gesteld via Parro en/of mail. 
- Er is geen vervanger beschikbaar (zie de uitleg hieronder). 

 

 

Geen vervanging beschikbaar 
Per dag hebben we het overzicht van aanwezig medewerkers en stagiaires die in geval van nood 
de groep een dag kunnen overnemen. Wij hebben het geluk dat er veel collega’s op dit overzicht 
staan. Als er van deze lijst niemand beschikbaar is, kijken we in onze lijst met ouders met een 
onderwijsbevoegdheid. Als alle stappen zijn doorlopen zonder succes, zullen we helaas een groep 
vrijaf moeten geven. Ouders worden zo vroeg mogelijk geïnformeerd via Parro en via de mail. Wij 
hopen bij deze laatste stap op uw medewerking om alternatieve opvang te regelen omdat er voor 
ons als school echt sprake is van overmacht. Uiteraard zullen we in bijzondere situaties uw kind 
opvangen in een andere groep, maar we hopen dat dit niet veel voorkomt.  
 

Scenario 2: De leerkracht is niet ziek maar thuis vanwege een ziek gezinslid.  
- Er is een vervanger en u wordt op de hoogte gesteld via Parro. 
- Er is geen vervanger beschikbaar (zie de uitleg hierboven). 
- De groep is thuis en krijgt vanaf de tweede dag dat de leerkracht afwezig is 

onderwijs op afstand (zie de uitleg hieronder). 
 

 

Onderwijs op afstand groep 1-8 (scenario 2) 
U ontvangt op de eerste dag informatie via de mail en/of Parro op welke manier uw kind de 
volgende dag onderwijs op afstand krijgt. Hierin wordt aangegeven wat er verwacht wordt van de 
kinderen en op welke manier de leerkracht de leerlingen kan begeleiden. Dit kan namelijk 
verschillen per leerjaar. Wel zijn alle collega’s van groep 1-8 van 08:00 – 15:30 uur te bereiken.  
Wij vragen uw medewerking om eventuele werkschriften, werkboekjes of chromebooks op te 
halen indien nodig. 
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Scenario 3: Uw zoon of dochter is ziek.  
- In dit geval hoeft er geen onderwijs op afstand gevolgd te worden.  

 

 

Scenario 4: Uw zoon of dochter heeft corona gerelateerde klachten en kan hierdoor niet 
naar school. 

- Onderwijs op afstand wordt zo snel mogelijk in gang gezet, uiterlijk vanaf de 
tweede dag. Mocht uw zoon of dochter zich niet fit genoeg voelen dan hoeft er 
geen onderwijs of afstand gevolgd te worden.  
 

 
 

Scenario 5: Uw zoon of dochter is niet ziek, maar zit thuis vanwege een ziek gezinslid. 
- Onderwijs op afstand wordt zo snel mogelijk in gang gezet, uiterlijk vanaf de 

tweede dag. U neemt hierover contact op met de leerkracht en de leerkracht 
verzorgt het werk voor uw zoon of dochter.  
 

 

Scenario 6: De scholen mogen enkel gedeeltelijk open blijven.  
- De leerlingen worden onderverdeeld in twee groepen. De directeur laat u uiterlijk 

op de tweede dag weten hoe alles wordt ingevuld en de leerkracht stelt u op de 
hoogte van de overige details die specifiek zijn voor de groep van uw zoon of 
dochter.  

- Als de leerlingen thuis zijn, volgen ze onderwijs op afstand (zie aanvullende 
informatie onder Scenario 7) 
 

 

Scenario 7: De scholen moeten dicht.  
- Alle leerlingen volgen onderwijs op afstand (zie de afspraken hieronder). 
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Onderwijs op afstand bij een gedeeltelijke of volledige sluiting van de school 
 
Afspraken groepen 1 en 2 
Er wordt een thuiswerkpakket gemaakt voor de leerlingen. Ook prentenboeken die de kinderen 
in de klas krijgen aangeboden, kunnen worden doorgestuurd naar ouders.  
De ouders kunnen dit op een afgesproken moment ophalen op school.  
Er worden instructiefilmpjes gemaakt voor de kinderen door de leerkrachten.  
 
Contact leerlingen (via de ouders): Alle leerlingen spreken minimaal één keer per week met de 
leerkracht. Dit kan digitaal of telefonisch.  
Contact met de ouders: Via de mail worden ouders op de hoogte gebracht van het werk dat de 
kinderen moeten maken (dag of weekschema). Via Parro plaatst de leerkracht af en toe een 
berichtje voor de ouders. 
Bereikbaarheid leerkracht: Op zijn of haar werkdag is de leerkracht beschikbaar van 8.00 – 15.30 
uur via de e-mail. Op de woensdag is dit van 8.00 – 13.30 uur. 
 
Afspraken groepen 3 en 4 
Er wordt een thuiswerkpakket gemaakt voor de leerlingen. Ook prentenboeken die de kinderen 
in de klas krijgen aangeboden kunnen worden doorgestuurd naar ouders.  
De ouders kunnen dit op een afgesproken moment ophalen op school.  
Er worden instructiefilmpjes gemaakt voor de kinderen door de leerkrachten.  
 
Contact leerlingen (via de ouders): Alle leerlingen spreken minimaal één keer per week met de 
leerkracht. Dit kan digitaal of telefonisch.  
Contact met de ouders: Via de mail worden ouders op de hoogte gebracht van het werk dat de 
kinderen moeten maken (dag of weekschema). Via Parro plaatst de leerkracht af en toe een 
berichtje voor de ouders. 
Bereikbaarheid leerkracht: Op zijn of haar werkdag is de leerkracht beschikbaar van 8.00 – 15.30 
uur via de e-mail. Op de woensdag is dit van 8.00 – 13.30 uur. 
 
Afspraken groepen 5 t/m 8 
Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen hun eigen laptop + lader mee naar huis. Hiervoor moet 
een bruikleenovereenkomst getekend worden door een ouder. Er wordt een afspraak met de 
leerkracht gemaakt wanneer de desbetreffende ouder een Chromebook op komt halen en 
eventueel werkbladen en/of werkschriften. De leerlingen krijgen dagelijks hun programma 
opgestuurd via de mail. De leerlingen moeten zich ‘s morgens online aanmelden bij de 
leerkracht. De leerkrachten maken instructiefilmpjes voor de leerlingen.  
 
Contact leerlingen: De leerkracht heeft contact met de leerlingen via de mail, google meet en 
hangout. De leerkracht probeert alle vragen van de leerlingen te beantwoorden gedurende de 
dag. Alle leerlingen worden minimaal één keer per week gebeld door de leerkracht. Dit kan 
telefonisch of digitaal zijn.  
Contact met de ouders: De ouders van de groep worden (regelmatig) op de hoogte gesteld 
wanneer de planning voor de kinderen die thuiswerken is verzonden. Dit kan via een Parro 
bericht zijn of via de mail.  
Bereikbaarheid leerkracht: Op zijn of haar werkdag is de leerkracht beschikbaar van 8.00 – 15.30 
uur via de e-mail. Op de woensdag is dit van 8.00 – 13.30 uur. 


