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THUISWERKEN VOOR UW KIND
Het Coronavirus is nog steeds onder ons en daardoor gelden er allerlei beperkende maatregelen.
Dit heeft gevolgen voor de aanwezigheid van leerkrachten op school. Waar voorheen een leerkracht
met een neusverkoudheid, zere keel of lichte verhoging ervoor koos om les te geven, wordt dit nu
door het RIVM afgeraden. Voor de school is deze RIVM-richtlijn leidend. Met de herfst– en
wintermaanden in aantocht, bestaat het vermoeden dat dit problemen op gaat leveren.
Niet alleen op onze school, maar op alle scholen. Naar verwachting zal het aantal invallers
beperkt zijn en het aantal leerkrachten met klachten groot. We proberen ambulante collega’s
(onderwijsassistenten en MT leden) ook in te zetten. Dit zou kunnen betekenen dat deze collega’s
afspraken of begeleiding van leerlingen onder schooltijd af moeten zeggen. Met dit protocol willen
we ons op deze situatie voorbereiden om het voor kinderen, ouders en leerkrachten zo goed
mogelijk te regelen.

KIND IN HUIS
Er zijn twee redenen waardoor uw kind thuis is i.p.v. op school:
-uw kind heeft aan corona gerelateerde klachten of is ziek door een andere oorzaak
-de leerkracht van uw kind heeft aan corona gerelateerde klachten of is ziek door een andere
oorzaak.
Als uw kind ziek gemeld is, zal er na twee dagen overgeschakeld worden op thuisonderwijs.

WAT KUNT U VAN SCHOOL VERWACHTEN?
LEERKRACHT THUIS MET KLACHTEN
Wanneer een leerkracht thuis zit met klachten, wordt u hiervan zo snel mogelijk op de
hoogte gesteld via een bericht op Social Schools. De school zal alles in het werk zetten om
de leerkracht te vervangen. Mocht dit niet lukken, dan zal de thuiszittende leerkracht de eerste dag
gebruiken om het thuisonderwijs op te starten. Via Social Schools wordt u op deze dag
geïnformeerd over het lesprogramma en over het moment wanneer de lesmaterialen opgehaald
kunnen worden op school. Vanaf de tweede dag ontvangt u om 8.30 uur van de leerkracht een
filmpje via Social Schools waarin de kinderen worden begroet en de dagplanning wordt besproken.

We streven ernaar zoveel mogelijk les te blijven geven vanuit de methode. De leerkracht zal via
Social Schools instructiefilmpjes delen over nieuwe leerstof.

HOE KUNT U ZICH VOORBEREIDEN?
De kans is groot dat een thuiswerkdag op het laatste moment wordt aangekondigd. Ter
voorbereiding hierop is een aantal zaken belangrijk.
● Wilt u ervoor zorgen dat u de berichten via Social Schools leest?
● Zorg dat uw kind de beschikking heeft over een laptop, tablet of smartphone om de
instructiefilmpjes te kunnen volgen.
● Zorg dat uw kind een vaste plek heeft om het lesprogramma te maken.
● U krijgt vanuit school een document: Thuiswerken. In dit document staat praktische
informatie.
● Bespreek de mogelijkheden in uw netwerk (opa’s, oma’s, buren, ouders van
klasgenootjes, etc.) voor opvang van de kinderen wanneer u geconfronteerd wordt
met een thuiswerkdag. Wat doet u op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of
vrijdag?

MEEDENKEN OVER OPVANG OF TOEGANG TOT EEN CHROMEBOOK
Daar waar een thuiswerkdag, door een vitaal beroep of zwaarwegende omstandigheden, niet
mogelijk is, zal school de helpende hand bieden en helpen zoeken naar opvang of het kind voorzien
van een chromebook. Geef de knelpunten na inventarisatie binnen uw eigen netwerk en
mogelijkheden door aan de leerkracht van uw kind. Zij kan eventueel meedenken in een
oplossing.

WAT VERWACHT SCHOOL VAN U ALS UW KIND THUISONDERWIJS KRIJGT?
●
●
●

U zorgt dat uw kind de gelegenheid krijgt thuis het werk te maken.
U geeft uw kind ondersteuning wanneer het iets niet weet, geeft aan dat dit niet erg is en
juist hoort bij leren. U wijst uw kind de weg naar de leerkracht of naar klasgenoten.
U zoekt contact met de leerkracht op het moment dat uw kind moeite heeft om het
dagprogramma te maken.

TOT SLOT
De huidige situatie vraagt van iedereen een maximale flexibiliteit en inzet. We hopen met dit
protocol voorbereid te zijn op mogelijke uitdagingen. Samen met u kunnen we op deze manier
goed onderwijs blijven bieden aan onze kinderen. We hopen dat we samen deze crisis het
hoofd kunnen bieden.
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