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Onderwijs op afstand 

 

Steeds meer en veranderende regels 

en afspraken zorgen ervoor dat we door de bomen het bos niet meer 

zien. Daarom hebben we met dit document een aantal afspraken op 

een rijtje gezet. Op deze manier kunnen we allemaal terugvinden hoe 

het precies zit. We hopen van harte dat al deze maatregelen ons 

straks weer terug brengen richting het oude normaal.  Daar gaan we 

voor, samen moeten we het doen!   

We volgen de uitgangspunten van het protocol basisonderwijs en 

passen de RIVM-adviezen toe. Het protocol is, samen met de 

beslisboom, te vinden op onze site. 

Communicatie bij een positieve test 

Als uw kind (of een ander gezinslid) doordeweeks na 17.00 uur of in het weekend positief getest 
wordt, geeft u dit door op dit mailadres: paschalis.coronamelder@kansenkleur.nl? Op werkdagen 
kunt u een positieve test doorgeven aan de leerkracht. 

 

Wanneer krijgt u bericht vanuit school? 

U wordt geïnformeerd wanneer uit de analyse en/of het onderzoek van de GGD blijkt dat u extra 

alert moet zijn of wanneer er sprake is van thuisquarantaine voor uw kind(eren). Als school houden 

wij ons bij communicatie over besmettingen op school en de registratie van gegevens aan de wet- en 

regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. 

 
Onderwijs bij quarantaine of ziekte  

Het is onmogelijk om een standaardprocedure op voorhand te communiceren. De werkwijze hangt af 

van het moment dat de quarantainemaatregel bekend wordt.  Specifieke instructies volgen via de 

groepsleerkracht of een lid van het school managementteam. 

Er zijn meerdere varianten mogelijk: 

A. De hele groep in thuisquarantaine (in geval van drie of meer positief geteste 

leerlingen/leerkracht en leerkracht niet ziek); 

Groep 1 t/m 8 

Nadat bekend is dat de hele groep in quarantaine moet, wordt de overstap gemaakt naar 

onderwijs op afstand. De leerkracht geeft online les vanuit thuis. In alle gevallen zijn we 

afhankelijk van de leveranciers of we gebruik kunnen maken van basispoort.  

 

Wij nemen 1 lesdag de tijd voor de overstap van fysiek onderwijs naar onderwijs op afstand 

De invulling van het onderwijs op afstand wordt door de groepsleerkracht (of vervanger) 

gecommuniceerd via Parro. School heeft maar een beperkt aantal laptops beschikbaar om uit 

te lenen. 

 

B. Een of enkele leerlingen in quarantaine (en niet ziek); 

Groep 1-2  

Ouders krijgen de tweede dag nadat een kind is ziekgemeld, van de leerkracht te horen wat 

er thuis gedaan kan worden. Is uw kind echt ziek, dan geldt dit uiteraard niet. In dat geval 
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wordt dus ook geen werk klaargezet. Geeft u dus duidelijk aan bij de afwezigheidsmelding 

wat het geval is. 

 

Groep 3 t/m 8  

Ouders krijgen de tweede dag nadat een kind is ziekgemeld, te horen hoe en waarmee 

gewerkt kan worden zolang een kind thuis moet blijven. Dit werk is zoveel mogelijk digitaal. 

Onderzocht wordt of een kind via de laptop thuis de instructie die in de groep wordt gegeven 

kan volgen. Is uw kind echt ziek, dan geldt bovenstaande uiteraard niet. In dat geval wordt 

dus ook geen werk klaargezet. Geeft u dus duidelijk aan bij de afwezigheidsmelding wat het 

geval is.  

 

C. Leerkracht in quarantaine en geen vervanger beschikbaar voor fysiek onderwijs; 

De leerkracht geeft onderwijs op afstand vanuit huis. De groep blijft thuis. Na een dag wordt 

de overstap gemaakt naar online lesgeven. (zie A)  

 

D. Leerkracht ziek en geen vervanger beschikbaar voor fysiek onderwijs. 

U ontvangt een melding via Parro. Uiteraard proberen we dit altijd de dag ervoor te doen. 

Het kan echter voorkomen dat op de dag zelf pas bekend is dat een leerkracht niet mag of 

kan komen werken. Wij willen u daarom vragen ook ’s morgens Parro in de gaten te houden. 

 

Mocht een leerkracht meerdere dagen achter elkaar niet vervangen kunnen worden dan 
wordt intern bekeken hoe we dit kunnen oplossen. De intentie is dat een groep zo kort 
mogelijk thuisblijft. De handreiking “wanneer er geen invaller is” wordt dan ter hand gepakt. 
 

Activiteiten en vieringen 

Bij het organiseren van vieringen en activiteiten wordt telkens de afweging gemaakt of het past 

binnen de huidige maatregelen en het bestaande protocol.  

Kinderen kijken op hun verjaardag uit naar het trakteren. Verjaardagen mogen natuurlijk gevierd 

worden en er mag ook worden getrakteerd.  In deze tijd zijn, hoe leuk ook, 

zelfgemaakte traktaties niet gewenst. 

 


