
Abcoude, 15 maart 2021

Betreft: Bericht over thuisonderwijs ten gevolge van uitval leerling of leerkracht of

quarantaine van (een deel van) een groep.

Beste ouders, verzorgers,

In oktober stuurden we jullie het bericht over hoe wij handelen bij uitval van een leerling of

leerkracht waarbij de rest van de school gewoon open is. Dit is de nieuwe versie vanaf dat de scholen

op 8 februari jl. weer open zijn gegaan, aangepast aan de nieuwe Corona maatregelen.

In deze brief wil ik jullie hierover informeren. Ons doel is natuurlijk het onderwijs zoveel mogelijk

door te laten gaan.

Als wij berichten dat er een groep thuis moet blijven vanwege een zieke leerkracht, dan hebben wij

alle andere mogelijkheden geprobeerd, daar mogen jullie op vertrouwen. We zoeken tot het laatste

moment naar oplossingen. Tegelijkertijd proberen we jullie zsm te informeren zodat jullie nog tijd

hebben om opvang te organiseren.

Bericht tijdens schooltijd vanwege positieve test

We hopen niet dat het hoeft, maar het kan ook gebeuren dat wij tijdens de lesdag het bericht krijgen

dat een leerling/leraar positief getest is. Dan zijn wij in principe genoodzaakt de hele groep meteen

in quarantaine te laten gaan. Wij zullen dan via Parro jullie proberen te bereiken en ook via de

klassenouders in de klassen-app. We sturen elk kind pas echt naar huis als wij een bericht terug

hebben ontvangen van de ouders dat het kind naar huis kan komen of dat iemand anders het kind

komt ophalen (als zelf ophalen niet lukt).

Thuiswerkende kinderen zijn voor jullie een behoorlijke opgave. Wij geven de kinderen “thuiswerk”

mee, maar iedere thuissituatie is anders (ook die van de thuiszittende leerkracht), dus laten we hier

flexibel mee omgaan en vooral contact houden over wat haalbaar is.

Chromebooks

- We weten ondertussen welke gezinnen een chrome book nodig hebben. Die zullen worden

klaargelegd bij het ophalen van de leermiddelen. De logistiek daarvan zal ook binnen de

twee dagen aan jullie bekend gemaakt worden.

- Voor de groepen 1/2 verzorgen we via de mail de lessuggesties en opdrachten, zodat

een leerling toch schoolwerk kan doen. Dit zullen veelal activiteiten zijn waarbij jullie

als ouders zullen moeten begeleiden. In principe hebben de groepen 1/2 geen

chromebook nodig.



- Voor groep 3 wordt er een combinatie gemaakt tussen (zelf samengestelde)

werkboekjes, online opdrachten en instructiefilmpjes van Veilig Leren

Lezen/Pluspunt. De kinderen dienen ook hier wel (deels) bij begeleid te worden.

- De groepen 4 t/m 8 zijn al gewend en hebben al geoefend om via Cloudwise naar de

Classroom te gaan. Vanaf gr 4 zijn de kinderen al beter gewend om zelfstandig aan de

slag te gaan en hebben ook de mogelijkheid om via de contactmomenten vragen te

stellen. Ook deze groepen zullen nog steeds in werkschriften blijven werken.

Kortom: We hopen dat het niet nodig zal zijn om over te schakelen, maar houd er vooral rekening

mee dat er een kans is dat  jullie kind in de komende tijd toch zo af en toe thuis zal moeten blijven,

omdat er geen leraar is.

We proberen leerlingen natuurlijk thuiswerk te bieden (zoals gezegd, de eerste dag algemene

opdrachten via de classroom (vanaf gr 3) of via de mail (gr 1/2) maar er kan ook een situatie ontstaan

dat leerlingen zelfs geen thuiswerk krijgen omdat een zieke leraar door zijn/haar ziekte daartoe niet

in staat is en er geen inval is. In dat geval verwijzen we jullie wederom naar de algemene tips in de

Classroom.

Hieronder lezen jullie puntsgewijs wat jullie van ons kunnen verwachten bij:

- de uitval van een LEERKRACHT
● Omdat we zo min mogelijk verschillende leerkrachten voor de groep willen, is de kans groot

dat bij ziekte van een leerkracht we de leerlingen naar huis moeten sturen. Er is nl.

Stichtingsbreed afgesproken dat de invallers uit onze invalpool alleen bij hun stamschool les

mogen geven om de kans op besmetting op verschillende scholen te verkleinen. Gelukkig

hebben wij Kimberly die we op drie dagen kunnen inzetten, waardoor we de kans dat een

klas naar huis gestuurd wordt, kunnen verkleinen. Als Kimberly kan invallen gaat het

lesprogramma op een normale manier door.

● Als er geen leraar/invaller te vinden is, kijken we of een stagiaire de groep kan overnemen.

De leraar met milde klachten kan vanuit thuis de stagiaire begeleiden en instructie geven. Er

blijft dan nog steeds (deels) fysiek onderwijs mogelijk.

● We hopen niet dat we in deze situatie komen, maar als er echt geen invaller meer te vinden

is bij uitval door ziekte van de leerkracht dan zal de klas naar huis moeten en zal alleen het

weekrooster beschikbaar zijn, dat te vinden is in de Classroom, maar in principe geen

instructie. (ondertussen zullen we natuurlijk blijven zoeken naar andere oplossingen).

- een groep die in quarantaine moet
● Als de hele groep vanwege een positief getest kind op Corona in quarantaine moet,

schakelen we weer over op online lessen voor die bepaalde groep.

● De leraar geeft vanuit thuis weer online les, zoals we dat de afgelopen periode tot 8 februari

hebben gedaan tijdens de lockdown. De leraren maken nl. steeds een lesrooster voor de

komende twee weken.

● Gezien de organisatie die dit met zich meebrengt zal dit thuisonderwijs vaak pas op de

tweede dag van afwezigheid echt beginnen.

● Vanaf dag 1 van afwezigheid zijn er wel oefenprogramma’s en algemene tips en sites te

vinden via Cloudwise en de “Classroom” (vanaf gr 3). Dit zijn oefeningen die in principe door



de kinderen zelfstandig gedaan kunnen worden. Let wel: dit is voor niet meer dan maximaal

een uur per dag.

● De leerlingen hebben de inloggegevens (zorg graag dat die ergens op een vindbare plek

opgeslagen zijn). De uitleg om in Cloudwise en de Classroom te komen zal vooral voor evt.

nieuwe leerlingen nog nodig zijn. Deze wordt dan door de leerkracht verstuurd.

● Google meet en de afspraken hierover zijn ondertussen voor alle kinderen duidelijk.

● De leraren zullen veelal met instructiefilmpjes werken, zodat die op een eigen moment

bekeken kunnen worden.

● De “meet”momenten zoals die waren, zullen worden aangehouden:

- Op een vast tijdstip per dag (vanaf gr 3) is er online contact met leerlingen. Hierin

wordt het dagprogramma toegelicht. Afhankelijk van de thuissituatie van de

leerkracht kan dit programma bestaan uit instructie filmpjes die op een bepaald

tijdstip klaar staan die op een geschikt of wenselijk moment te bekijken zijn of live

lessen.

- We verwachten dat de kinderen op het vaste ochtendmoment (afhankelijk van de

groep circa een half uur tot max een uur) ook echt allemaal aanwezig zijn in de

‘meetsessie’. Mocht dat een keer niet lukken, dan hoort de leerkracht graag de reden

via de mail.

- gedurende de ochtend is er nog een instructiemoment in kleine groepjes/individueel

of met de hele groep dat met de leerkracht wordt afgesproken.

- Daarnaast is er in de middag een facultatief vragen moment met de leerkracht

ingelast. Dat moment is dus niet verplicht maar hopelijk prettig voor jullie als ouders,

dat als er vragen zijn, je de kinderen naar dat moment kan verwijzen.

- Rooster van het dagelijks online contact in ieder geval (en een door de leerkracht te

bepalen instructiemoment aan het einde van de ochtend, evt. groepjes):

- gr 7/8 om 8.30 uur (uitleg van het rooster en sociaal moment)) en 13.00-

13.30 uur (vragen moment) ;

- gr 5/6 om 9.00 uur (uitleg van het rooster en sociaal moment) en

13.30-14.00 uur (vragen moment) en

- gr 3/4 om 9.30 uur (uitleg van het rooster en sociaal moment) en 14.00

-14.30 uur (vragen moment).

- Kleuters 1x (video)bellen met de ouders en 1x meet per week (nadere info

hierover volgt vanuit de leerkracht).

- Er zal bij thuisonderwijs voor de groep ook centraal vanuit de leerkracht

aangegeven worden vanaf welk tijdstip de filmpjes en thuiswerkopdrachten

in de classroom klaarstaan.

Wat kunnen jullie van ons verwachten als een LEERLING ziek is en/of (langdurig)

thuis moet blijven, of als een deel van de groep nog thuis is vanwege quarantaine.
1. Een leerling die ziek is, is ziek en mag gewoon uitzieken, en hoeft uiteraard geen schoolwerk

te doen, zoals nu ook al het geval is.

2. Stel dat een leerling door quarantaine genoodzaakt is om langer thuis te blijven, dan kan

deze (vanaf gr 3) inloggen via Cloudwise en in de “Classroom” al vanaf dag 1 algemene

oefen- en verwerkingsopdrachten inzien en maken. De inloggegevens zijn al bekend bij de



leerling (verzoek om deze ook als ouder ergens paraat te houden en anders door te geven als

die kwijt zijn).

3. De lessen door de leerkracht in de klas staan voorop en zijn de leidraad. Afhankelijk van de

mogelijkheden kan vanaf gr 3, in overleg met de leerkracht, de leerling (of leerlingen) thuis

meedoen met (delen van) de lesdag. Dit kan per groep (en het aantal afwezige leerlingen)

enigszins verschillen.

4. Het weekrooster wordt bij afwezigheid door quarantaine in de classroom gezet of wordt

door de leerkracht via de mail doorgegeven. In overleg met de leerkracht wordt afgesproken

op welke momenten de leerling aan kan sluiten via “Meet” voor instructie- of sociale

momenten die op dat moment in de klas gegeven worden  (omdat het proces in de klas

dynamisch is, kan het zijn dat het precieze tijdstip iets later of eerder is).

5. Vanuit de klas wordt er een maatje aangewezen dat zo nodig wat kan betekenen qua

communicatie via de Meet op de lesdag zelf. Verzoek aan de ouder om in overleg met de

leerkracht via iemand anders de leermiddelen (evt. chromebook) op te laten halen.

6. Zo’n quarantaine kan lang duren voor de kinderen, vooral omdat in principe al de

schoolmaatjes op school zitten en de kinderen thuis niet altijd een speelmaatje hebben. Dit

wordt voor een deel verholpen doordat de kinderen vanuit thuis meer mee kunnen doen via

de Meet.

Bovenstaande geldt dus voor als er een leerling  thuis moet blijven, of als een deel van de leerlingen

nog niet terug is uit quarantaine, maar niet de leerkracht.

We hopen dat deze plannen niet toegepast hoeven te worden, maar gezien het feit dat nu bij een

besmetting in principe de hele klas naar huis moet, en vanaf 5 dagen wellicht al een deel terug kan, is

het wel handig om dit al duidelijk te hebben.

Voor nu zijn we blij met het feit dat de school gewoon open is, dat we met de kinderen kunnen

werken, als teamleden elkaar kunnen ontmoeten en jullie ook kunnen groeten en zien, al is het maar

bij de heg.

We hopen dat we komende periode er samen voor kunnen zorgen dat de kinderen zo goed mogelijk

het onderwijs kunnen blijven volgen.

Mochten er iets onduidelijk zijn laat het ons of de leerkracht weten.

Met vriendelijke groet,

namens Team CNS,

Lynn d’Huy


