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Plan van Aanpak lessen tijdens ziekte leerkracht of ziekte
leerling.
In de komende periode kan het voorkomen dat er leerkrachten en leerlingen gaan uitvallen. Hieronder
staat omschreven hoe we de lessen organiseren als er uitval van leerkrachten/leerlingen is.
Afwezigheid Leerkracht
Een leerkracht kan afwezig zijn door ziekte, een positieve test, vanwege een quarantaine of vanwege
het wachten op een testafname en uitslag.
Bij ziekte
1. In eerste instantie gaan we altijd proberen om deze leerkracht te vervangen. Dat kan door een
ambulante leerkracht in te zetten of een collega te vragen om extra te komen werken. In dat
geval is het onderstaande scenario niet nodig.
2. Mochten we de groep echt niet bezet krijgen, dan gaat er via social schools een bericht uit naar
alle ouders dat de leerlingen van deze klas thuis blijven.
In dat geval zorgen we als school vanaf de tweede dag dat de leerkracht afwezig is voor
thuiswerkmaterialen:
Elke groep heeft een weekplanning die via Social Schools verspreid wordt.
Er kan dan werk op papier op school worden opgehaald. Dat wordt klaargelegd door
collega’s uit de parallelgroepen aan de hand van de weekplanning.
Er kan digitaal gewerkt worden via de Office-365 accounts. (Basispoort)
In het geval van een langdurige onvervangbare afwezigheid van een leerkracht die langer dan
3 dagen duurt, rouleren we steeds in de bouw met groepen die op school komen en groepen
die thuis werken. Hierdoor zit niet één klas lang thuis, maar werken klassen om en om een dag
thuis en wordt dus gewisseld van leerkracht. Combinaties van groepen waar deze roulatie
gebeurt zijn: groepen 1-2, groepen 3-4, groepen 5-6 en groepen 7-8. Dit wordt tijdig
gecommuniceerd via Social Schools.

Leerkracht is niet ziek, maar is thuis vanwege het wachten op een test of vanwege een
quarantaine door ziekte van een huisgenoot.
1. In eerste instantie gaan we altijd proberen om deze leerkracht te vervangen. Dat kan door een
ambulante leerkracht in te zetten of een collega te vragen om extra te komen werken. In dat
geval is het onderstaande scenario niet nodig.
2. Mochten we de groep niet bezet krijgen, dan gaat er via social schools een bericht uit naar alle
ouders dat de leerlingen van deze klas thuis blijven. Er wordt dan afstandsonderwijs gegeven.
-

Elke groep heeft een weekplanning die de betreffende leerkracht via Social Schools/TEAMS
verspreidt.
Er kan dan werk op papier op school worden opgehaald. Dat wordt klaargelegd door
collega’s uit de parallelgroepen aan de hand van de weekplanning.
Er kan digitaal gewerkt worden via de Ofiice-365 accounts.

-

De leerkracht heeft in TEAMS dagelijks een tweetal contactmomenten onder schooltijd: in
de ochtend tussen 8.30 u – 12.00 u een instructiemoment voor alle leerlingen. Daar worden
in elk geval instructies gegeven voor alle taal- en rekenactiviteiten. Groepjes worden
geclusterd en de leerkracht plant tijden in. En tussen 13.00 u – 15.00 u uur ’s middags is
de leerkracht beschikbaar voor vragen via TEAMS. Elke leerling dient minimaal bij het
instructiemoment aanwezig te zijn.

Afwezigheid Leerling
Een leerling kan afwezig zijn door een reguliere ziekte, een positieve test, vanwege een quarantaine of
vanwege het wachten op een testafname en uitslag.
Bij reguliere ziekte
1. Als een leerling niet covid-gerelateerd ziek is (niet langer dan een week) verzorgen we geen
onderwijs op afstand. Ziek is gewoon ziek in dit geval. Omdat het hier om een ziekte gaat wordt
er ook geen werk op papier meegegeven. De leerling kan wel zelf digitaal werk doen in
Basispoort, als de gezondheid het toelaat.
2. Als de leerling langer dan een week ziek is wordt een weekplanning verstuurd via Social
Schools/TEAMS en kan een gezinslid fysiek werk op school afhalen bij de groepsleerkracht of
het wordt via school (leerkracht/medeleerling) thuis afgeleverd.
Bij een positieve test, vanwege een quarantaine of vanwege het wachten op een testafname of
uitslag
Voor leerlingen uit groep 1-2 verzorgen wij een digitaal pakket met activiteiten geschikt voor
kleuters. De hoeveelheid van de uitgevoerde activiteiten hangt af van de behoefte en de
leeftijd van het kind.
Voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 wordt vanaf de tweede dag een weekplanning via
Social Schools en/of via TEAMS/leerling schoolmail toegestuurd.
Het werk kan deels op papier en deels digitaal plaatsvinden. Het werk op papier kan op
school worden opgehaald of via school (leerkracht/medeleerling) thuis worden afgeleverd.
Er kan digitaal gewerkt worden via de Office-365 accounts.
De leerkracht neemt 2 keer per week na lestijd via TEAMS contact op met de leerling i.v.m.
instructie en het beantwoorden van vragen. (Dagen afstemmen op jouw agenda.)
Eventuele dringende vragen over het werk kunnen gemaild worden naar de leerkracht. Die
beantwoordt deze mail na lestijd.

Overzicht digitale hulpmiddelen thuiswerk leerlingen
Groepen 1/2:
•

Squla (alleen beschikbaar onder schooltijd)

Groepen 3:
• Squla (alleen beschikbaar onder schooltijd)
• Basispoort: pluspunt 3 oefensoftware
• Basispoort: junior cloud ambrasoft.
• Veilig leren lezen.
Groepen 4 en 5:
• Squla (alleen beschikbaar onder schooltijd)
• Basispoort: pluspunt 3 oefensoftware
• Basispoort: staal spelling oefensoftware
• Basispoort: junior cloud ambrasoft.
• Estafette editie 3
Groepen 6 t/m 8
•
•
•
•
•

Squla (alleen beschikbaar onder schooltijd)
Basispoort: pluspunt 3 oefensoftware
Basispoort: staal spelling oefensoftware
Estafette editie 3
Junior Einstein.

