PROTOCOL CORONA VOOR DE OUDERS
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. Met dit protocol willen we op deze
situatie voorsorteren 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.
Bijgestelde richtlijn RIVM 18 september: kinderen t/m 12 jaar met alleen milde klachten zoals een
snotneus, kunnen naar school en hoeven niet getest te worden.
VOOR LEERLINGEN GELDT DAT ZIJ THUISBLIJVEN:
● bij flinke verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (keelpijn, lichte
hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
● als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19;
● als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.
Zie ook: www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten
WAT DOEN WE ALS EEN KIND OF EEN HUISGENOOT VAN HET KIND POSITIEF TEST?
Als bij een kind, huisgenoten of leerkracht een corona-infectie wordt vastgesteld, dan
worden de groepsgenoten geïnformeerd.
● De maatregelen die genomen worden op school zijn afhankelijk van de
omstandigheden. De GGD zal hierover contact opnemen met de school.
● Degenen die contact hebben gehad met de positief geteste persoon, worden in het
kader van contactonderzoek getest als zij klachten hebben. Vanaf dat moment
blijven zij thuis. Afhankelijk van de testuitslag wordt samen met de GGD voor hen
verder beleid bepaald.

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 Socials 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 instructie filmpjes delen over nieuwe leerstof.
Wanneer een leerkracht ziek is, kan hij/zij géén thuisonderwijs geven.
HOE KUNT U ZICH VOORBEREIDEN?
De kans is groot dat een thuiswerkdag op het laatste moment wordt aangekondigd. Ter
voorbereiding hierop zijn een aantal zaken belangrijk.
● Zorg dat u bent aangesloten op Social Schools.
● 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.
● 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?
GROEP 3 T/M 8
Om 8.30 uur zet de leerkracht van groep 3 t/m 8 een kort filmpje op Social Schools, waarin de
kinderen worden begroet en de dagplanning wordt besproken. De dagplanning wordt ook gedeeld
via Social Schools en/of Google Classroom. Voor de volgende vakken wordt werk meegegeven:
● Rekenen
● Spelling
● Schrijfopdrachten
● Nieuwsbegrip
● Kleine themaopdrachten
We streven er naar om les te blijven geven vanuit de methodes die we gebruiken, dus geven we zo
min mogelijk werkbladen mee voor rekenen en spelling. Ouders hebben niet altijd de mogelijkheid
om het uit te printen.
We gaan ervan uit dat alle ouders hun kinderen willen helpen met het thuisonderwijs.
Het vakmanschap van de leerkracht onderscheidt de leerkracht van de ouders. Bij het
thuisonderwijs ligt daarom de nadruk op: Betrokkenheid bij de groep en instructie. Ons doel is niet
om de schooldag na te bootsen, het gaat erom wat we doen met de tijd die we hebben.
Het geven van instructie blijft een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van het kind. Daarom
geven de leerkrachten tijdens het thuisonderwijs instructie. Dit doen ze door instructiefilmpjes te

maken van de nieuwe leerstof. Deze filmpjes worden gedeeld via Social Schools en/of Google
Classroom.
UITZONDERING GROEP 3
In groep 3 wordt wel gebruik gemaakt van werkbladen voor diverse vakken. We zijn een school voor
ontwikkelingsgericht onderwijs en maken voornamelijk gebruik van de doelen van de methode.
Afhankelijk van het thema worden de lessen taal, lezen en vaak ook rekenen op het thema
toegespitst zodat de leerlingen betekenisvol onderwijs krijgen.
GROEP 1/ 2
Een thuiswerkdag voor een kleuter wordt ook om 8.30 uur gestart met een filmpje van de leerkracht.
Verder kan de dag gevuld worden met opdrachten die ook gegeven werden tijdens de schoolsluiting
in maart en april 2020. Het is een bewuste keuze om op onze school voor ontwikkelingsgericht
onderwijs slechts af en toe werkbladen in te zetten voor groep 1 en 2. Kinderen leren en
ontwikkelen zich d.m.v. spel. Hiervoor zullen we tips en ideeën geven, aangevuld met activiteiten op
het gebied van taal, rekenen, bouw- en constructie opdrachten, prentenboeken en
gezelschapsspelen.
WAT KUNT U VAN DE LEERKRACHT VERWACHTEN?
●
●
●
●
●

Het bieden van genoeg werk waardoor de kinderen minimaal drie uur aan het werk
kunnen.
Het beschikbaar zijn voor de leerlingen onder de huidige schooltijden.
Het geven van feedback aan de leerlingen.
Het maken van instructies.
Het controleren van het werk.

MEEDENKEN OVER OPVANG OF TOEGANG TOT EEN CHROMEBOOK
Daar waar een thuiswerkdag door omstandigheden niet mogelijk is, zal school de helpende hand
bieden en helpen zoeken naar opvang of het kind voorzien van een chromebook. Mocht de opvang
binnen uw eigen netwerk niet lukken, geef dit dan door aan school. Hij of zij kan evt. 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.
Met vriendelijke groet, namens het team en de MR van CBS ‘De Regenboog’,

Nel van den Herik

