Doorgang onderwijs bij afwezigheid leerkracht/leerling
De Vlieberg wil graag goed voorbereid zijn op de huidige en mogelijke toekomstige scenario’s in deze
Coronatijd. We zien een toename van kinderen met milde klachten en verwachten dat er steeds meer
kinderen hierdoor (volgens de richtlijnen) thuis zullen zitten. Gezien de oproep voor het personeel om
ook bij milde klachten of koorts (van huisgenoten) thuis te blijven, is de kans groot dat de school hier
hinder van gaat ondervinden. Fysiek onderwijs blijft het uitgangspunt, maar we willen voorbereid zijn
voor als dit niet mogelijk is. Dit zal er in de praktijk als volgt uit te zien.

Leerlingen uit groep 1/2 die volgens de beslisboom afwezig zullen zijn:
-

Voor deze leerlingen verzorgen wij geen thuisonderwijs. Wij vragen ouders/verzorgers extra
aandacht te hebben voor educatieve activiteiten als voorlezen, spelletjes, puzzels enz. In het
google classroom account van de leerling zijn tevens veel filmpjes en activiteiten te vinden.

Leerlingen uit groep 3 t/m 8 die volgens de beslisboom met milde klachten afwezig zullen
zijn:
-

-

De eerste dag dat een kind thuis is, is er geen onderwijs. De leerkracht stemt ‘s middags met
de ouders/verzorgers af of het kind de daarop volgende dag weer aanwezig is.
Indien een leerling van groep 3 t/m 8 langer afwezig is, zorgt de leerkracht voor een
thuiswerkpakket.
Daarnaast zijn de kinderen van groep 5 van 9.00 tot 11.00 uur en de kinderen van groep 6 t/m
8 van 9.00 tot 12.30 uur online aanwezig. De leerkracht mailt ‘s ochtends een link op het
leerling google account.
Op afspraak zijn er video- of belmomenten met ouders en/of leerlingen mogelijk.

Bij afwezigheid leerkracht:
De eerste oplossing is altijd om een vervangende leerkracht in te zetten. Wanneer dit niet lukt, zijn er
twee scenario’s mogelijk bij milde klachten of bij verdenkingen van Corona.
Scenario 1: Er is geen vervanging, de leerkracht kan wel werken, maar mag niet op school komen
i.v.m. de richtlijnen:
- De kinderen blijven thuis, de leerkrachten van groep 3 t/m 8 verzorgen vanaf de tweede dag
online onderwijs (gelijk aan periode maart-mei 2020).
- De eerste dag bereidt de leerkracht alles voor en zorgt ervoor dat de thuiswerkpakketten klaar
staan.
Scenario 2: Er is geen vervanging en de gezondheid van de leerkracht laat het niet toe dat er vanuit
huis onderwijs geboden kan worden:
- De kinderen blijven thuis en krijgen geen online thuisonderwijs.
- Wanneer sprake is van langdurige afwezigheid zal gekeken worden naar mogelijkheden om de
lasten te verdelen over meerdere groepen.
Indien er absoluut geen mogelijkheid is om uw kind thuis te houden, wordt er in overleg met de directie
gezocht naar een oplossing.

Wanneer moeten leerlingen thuis blijven?
Leerlingen uit groep 1/2:
-

Mogen wel naar school komen als ze alléén neusverkoudheid hebben.
Mogen niet naar school komen als ze hoesten, benauwdheid, koorts of andere covid-19
achtige klachten hebben.
Bij koorts of benauwdheid bij één van de gezinsleden moeten ook zij thuis blijven.
Zij mogen pas weer naar school als deze klachten >24 uur verdwenen zijn.

Leerlingen uit groep 3 t/m 8 die volgens de beslisboom met milde klachten afwezig zullen
zijn:
-

Mogen niet naar school komen als ze neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of
andere klachten hebben.
Bij koorts of benauwdheid bij één van de gezinsleden moeten ook zij thuis blijven.
Zij mogen pas weer naar school als deze klachten >24 uur verdwenen zijn of uw kind een
negatieve testuitslag.

Let op: in verband met de vele broertjes en zusjes op school, willen wij u er nogmaals op wijzen, dat
als één van de kinderen koorts heeft en/of benauwdheidsklachten, alle kinderen thuis moeten
blijven.

