
Kwaliteitskaarten 
                   
- Leerkracht mag niet naar school  
- Leerling mag niet naar school                                                  

 

Belangrijke informatie rondom afwezigheid leerkrachten - leerlingen    
Dit protocol is een richtlijn. 

De maatregelen rondom het coronavirus hebben impact op ons allen. We verwachten dat we door 
de richtlijnen van het RIVM dit schooljaar te maken krijgen met veel afwezigheid van leerkrachten en 
leerlingen en dat school en ouders voor heel wat uitdagingen komen te staan. De kwaliteitskaarten 
“Thuisonderwijs bij afwezigheid leerkracht-leerling” zijn richtinggevend voor de scholen binnen VCPO 
N-G. We beschrijven hierin op welke manier we ons onderwijs gaan inrichten wanneer de leerkracht 
afwezig is en er geen invalleerkracht beschikbaar is. En we beschrijven hoe we kinderen die 
thuiszitten toch kwalitatief goed onderwijs gaan geven.   
 
Coronavirus en richtlijnen RIVM           

- De Borgschool volgt de richtlijnen van het RIVM.  
- Ouders komen niet naar school wanneer er ziekte is in het gezin.  
- Ouders/verzorgers hebben informatiebrieven ontvangen en weten wat de richtlijnen 

betekenen voor onze school. De informatie staat ook op de website. 
- Contact met ouders verloopt via Social Schools, mail en telefoon. 
- We houden ouders op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

 
Communicatie school-ouders:                                                                                                                                                               

Social Schools is een belangrijk medium in de communicatie. Via Social Schools kunnen ouders hun 

kind(eren) ziek- of afmelden. Wanneer advies of overleg gewenst is kunnen ouders via het mailadres 

c.sikkema@vcpong.nl of telefonisch contact opnemen met de directie.                                                                                                        

Wanneer een leerkracht ziek of afwezig is krijgen ouders hier zo spoedig mogelijk bericht over via 

Social Schools. We zullen ons uiterste best doen om de meest goede oplossing te zoeken voor een 

zieke of afwezige leerkracht. In eerste instantie zoeken we een invaller of is een (duo) collega bereid 

extra te werken. Wanneer het echt niet lukt om de vervanging rond te krijgen zullen we genoodzaakt 

zijn een groep naar huis te sturen. Dit is maatwerk en we zullen per situatie zorgvuldig een afweging 

maken welke groep naar huis gaat en of/hoe we thuisonderwijs gaan verzorgen wanneer dit nodig is.  

We vertrouwen erop dat ouders een back-up plan (plan B) hebben voor het geval kinderen niet naar 

school kunnen.  
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Kwaliteitskaart: 
Leerkracht mag niet 
naar school 

 

Borgschool Kwaliteitskaart thuisonderwijs   
-Afwezig leerkracht 
 

Routing leerkracht ziek (lees verkouden) of moet thuisblijven 
vanwege gezinssituatie (zie voorschriften RIVM Corona) 
 
 

Geëvalueerd  
 

Leerkracht afwezig  

Routing leerkracht niet op school volgens de richtlijnen: 
De leerkracht meldt zich zo vroeg mogelijk ziek of afwezig bij directie (vanaf 6:30 uur is akkoord) 
en overleg vindt plaats.  
Directie regelt inval bij Slim en zo nodig bij eigen team. 
Directie licht ouders via Social Schools in dat de leerkracht ziek is. 
Ouders zijn geïnformeerd over de routing en het belang van ’s ochtends Social Schools checken.  
Indien geen vervanging wordt gevonden zal thuisonderwijs worden georganiseerd. 

Groep 1 en 2 
Geen invalmogelijkheden via Slim en eigen parttimers kunnen niet vervangen?  
Leerlingen zijn vrij, er zijn geen andere mogelijkheden. 
Directie meldt ouders wanneer leerlingen weer naar school kunnen. 

Groep 3 
De eerste dag hebben de kinderen nog geen werk en zijn vrij. 
Er worden tasjes gemaakt met werk voor de volgende dagen.  
Ouders kunnen werk ophalen op alfabet en duidelijke routing. 
Tijd wordt met ouders afgestemd door directie of leerkracht die de tassen regelt. 

Groep 4-8 
Aan het begin van de week krijgen de leerlingen de weektaak. Deze is uiterlijk de vrijdag ervoor al 
gemaakt door de leerkracht. 
De weektaak wordt in Sharepoint gezet, in de map: ‘weektaak’ bij de desbetreffende groep.  
Is de leerkracht afwezig (zie richtlijnen), dan worden de lessen via Snappet door de leerkracht naar 
de groep verstuurd. Bij ziekte zal dit door een collega worden verzorgd. 

Collega’s  
Alle leerkrachten hebben een collega die de werkwijze en routing van de groep kent (bij parttimers 
is dit de duo-collega). De leerkracht zorgt dat deze collega weet wat hij/zij moet doen of weten bij 
zijn/haar afwezigheid.  

 
 
 
 
 
 

 



Kwaliteitskaart: 
Leerling mag niet naar 
school 

 

Borgschool Kwaliteitskaart thuisonderwijs   
-Afwezig leerling 
 

Routing leerling ziek (lees verkouden) of moet thuisblijven 
vanwege gezinssituatie (zie voorschriften RIVM Corona) 
 
 

Geëvalueerd  
 

 

Leerling afwezig 

Routing leerling niet op school volgens de richtlijnen: 
Als een leerling corona gerelateerde klachten heeft of verkouden is, blijft hij/zij thuis. (Zie 
richtlijnen en Beslisboom op de website). Ouders melden het wanneer een leerling niet op school 
kan komen en geven de reden door. 
Als iemand uit het gezin ziek is/ koorts heeft, blijft iedereen uit het gezin thuis.  
Als een kind ziek is, krijgt hij/zij geen thuisonderwijs. 
Als een kind afwezig is met lichte klachten of i.v.m. richtlijnen gezin, krijgt hij/zij thuisonderwijs.  
 
Leerkrachten informeren de directie bij 3 of meer zieken in de groep. 

Groep 3 
Eerste dag: 
Een leerling van groep 3 die zich verkouden/ziek meldt, heeft een ziektedag en krijgt geen 
onderwijs. In de dagen daarna is er afstemming met ouders/verzorgers en de leerkracht over de 
taken die het kind eventueel thuis kan doen en hoe het kind het werk krijgt. 

Groep 4 t/m 8  
Bij verkoudheid, lichte klachten of in afwachting van een test werken de kinderen thuis aan doelen 
in hun werkpakket van rekenen, taal en spelling. Dit doen ze zelfstandig. 
De weektaak wordt per mail verstuurd of in Teams klaargezet. 
 
Instructiemogelijkheden: 

- Lessen kunnen live worden gevolgd op een laptop, telefoon of IPad.  
- Een optie is ook dat de leerling de instructiefilmpjes op Snappet bekijkt. De leerkracht 

maakt hier een keuze in. 
 

De school regelt dat de leerling het werk krijgt als dat nodig is (ouders van het kind mogen niet op 
school komen of de deur uit bij ziekte). 
Kinderen houden de weektaak thuis goed bij.  
Ouders begeleiden de leerlingen zo goed als mogelijk.     
Leerkrachten onderhouden contact met kinderen die thuiswerken. Zij kunnen indien nodig 
incidenteel verlengde instructie geven via Teams of de telefoon. 
 
 
 
 
 
                                                                           



VCPO-NG verzorgt de volgende randvoorwaarden: 
-Kinderen kunnen naar Teams en hebben hun eigen inloggegevens. 
-De school werkt met Parnassys, Social Schools en de groepsapp om ouders te bereiken. 
-Alle leerkrachten werken via office365 
-De school heeft een eigen “infrastructuur” aangelegd met inzet van digitale 
middelen/programma’s en werkwijzen. 
-De school heeft een laptop in elke groep om zo goed mogelijk een leerling mee te laten kijken. 
-Elke groep heeft een touchscreen smartboard met mogelijkheden. 

 

 


