
 
 

 

Kaart  Corona en Thuisonderwijs 

Verantwoordelijke (leerteam) Directeur 

Geëvalueerd - 

 

Doel:  

1. Thuisonderwijs aan kinderen die door (Corona) omstandigheden niet naar school 
kunnen komen (bovenbouw). 
 
Voorwaarden: 
- Leerling zit voor de eerste keer thuis i.v.m. Corona 
- Leerling zit in groep 4-8 
- Leerling is fit genoeg om lessen te maken 
- Kernvakken rekenen, taal en spelling 
 
2. Thuisonderwijs aan kinderen realiseren die door (Corona) omstandigheden 
langere tijd niet naar school kunnen komen (bovenbouw). 
 
Voorwaarden: 
- Kind zit voor de tweede keer of langer dan 5 dagen thuis i.v.m. Corona 
- Kinderen zitten in groep 4 tot en met 8 
- Kind is fit genoeg om online lessen te volgen. 
- Kernvakken rekenen, taal en spelling 

3. Online lesgeven aan kinderen als de leerkracht door omstandigheden niet naar 
school kan komen. (Denk aan wachten op een test, geen invaller.)  
Voorwaarden: 
- Leerkrachten van groep 4-8  
- De leerkracht is fit genoeg om online les te geven. 
- Kernvakken rekenen, taal en spelling 

4. Vervanging afwezige leerkracht (onderbouw) in groep 1-3.  

5. Thuisonderwijs aan kinderen die door (Corona) omstandigheden niet naar school 
kunnen (onderbouw) 

Voorwaarden: 
- Kind zit voor de tweede keer of langer dan 5 dagen thuis i.v.m. Corona 
- Kinderen zitten in groep 1-3 
- Kind is fit genoeg om huiswerk te maken 
- Kernvakken rekenen, taal en spelling 

 



 

Aanpak 
Procedure doel 1: 

● Ouders melden de kinderen ziek bij de eigen leerkracht via Parro.  
● De leerkracht zet de lessen in Snappet klaar.  
● De leerkracht stuurt de ouders of leerlingen de lessen die de leerling thuis (zonder 

instructie) kan maken.  
 
Procedure doel 2: 

● Ouders melden de kinderen ziek bij de eigen leerkracht via Parro.  
● De leerkracht zet de lessen in Snappet klaar.  
● De leerkracht stuurt de ouders of leerlingen de link van Meet.  
● De leerkracht spreekt tijden af waarop de leerlingen inloggen. 
● De leerling logt thuis in en maakt gebruik van oortjes/koptelefoon. 
● De leerling heeft het geluid uit staan. 
● Via de ‘chatfunctie’ kan de leerkracht contact hebben met het kind. 
● Mocht er thuis geen device beschikbaar zijn, kan de device van het kind op school 

gehaald worden.  
● Bij uitleen van de device wordt een contract ondertekend.  
● De leerkracht bepaalt of er overig werk wordt meegegeven. 
● Denk aan uitrekenen op papier!  

 
Nb: de ouders maken zelf een inschatting of hun kind in staat is om de les te 
volgen!  
 
Procedure doel 3: 

● Directie meldt voor 8.00 uur dat de leerkracht thuis zit en wacht op een testuitslag.  
● Er wordt geprobeerd vervanging te regelen, lukt dit niet dan gaan we over op 

thuisonderwijs door de eigen leerkracht vanaf huis.  
● Leerlingen/ouders kunnen op school hun device ophalen, mits ze die zelf niet 

hebben 
● Er wordt vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur online lesgegeven in rekenen, taal en spelling 
● Er wordt via Snappet werk klaargezet voor rekenen, taal en spelling 
● Denk aan uitrekenen op papier 
● Van 11.00-12.00 uur kunnen leerlingen via meet vragen stellen. 
● Bij uitleen van de device wordt een contract ondertekend.  

 
Procedure doel 4 : 

● Er wordt vervanging gezocht. Leerkracht geeft directie door welke lessen er aan de 
beurt zijn. 

● Bij geen vervanging wordt de groep naar huis gestuurd.  
 
Procedure doel 5:  

● Ouders melden de kinderen ziek bij de eigen leerkracht via Parro.  
● De leerkracht maakt een papieren werkpakket klaar (groep 1-3) 

 



 

● De leerkracht stuurt de ouders een bericht om het werkpakket op te halen of brengt 
dit zelf langs. 
 

Evaluatie: 
● Juni 2021 

 

 


