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Aanpak onderwijs op de Piet Hein bij (vermoeden van) Corona 
 

Ziekte van of klachten bij een teamlid 
Scenario 1: 
Wanneer een teamlid uitvalt door ziekte of COVID-19 klachten, dan gaat de voorkeur uit naar het 
vinden van een interne vervanger. De kinderen zijn dan deze dag op school aanwezig. Lukt het niet 
om een interne vervanger te vinden dan wordt de groep naar huis gestuurd.  

Wanneer een klas naar huis gestuurd wordt in verband met de afwezigheid van de leerkracht , maar 
een kind niet thuis kan worden opgevangen, zal de leerling op school worden opgevangen. 

Wordt er geen vervanger gevonden, zie dan scenario 2. 

Scenario 2: 
Als er geen (inval) leerkrachten beschikbaar zijn wordt de klas naar huis gestuurd en wordt er zo 
spoedig mogelijk over gegaan op thuisonderwijs. Om hier zo goed mogelijke op te anticiperen wordt 
vanaf dit schooljaar de weektaak wekelijks op google classroom gedeeld met de leerlingen. We 
richten ons bij het thuisonderwijs voornamelijk op de vakken: begrijpend lezen, rekenen, spelling en 
technisch lezen. 

Thuisonderwijs kan (afhankelijk van de digitale mogelijkheden binnen de school, aantal devices, 
methodes etc.) op verschillende manieren geboden worden. 

1. De leerkracht is thuis wél in staat les te geven. 
Wanneer een leerkracht door Covid-19 of in afwachting van de testuitslag niet op school kan 
komen, maar wel in staat is les te geven, kunnen de kinderen vanuit huis, via google 
classroom, online onderwijs krijgen. Een voorwaarde is dat de leerlingen toegang hebben tot 
een device.  
Wanneer kinderen geen (eigen) device hebben kunnen ze bij elkaar het thuisonderwijs 
volgen.  

2. De leerkracht is thuis níet in staat les te geven. 
Wanneer online onderwijs niet mogelijk is werken de leerlingen aan de opdrachten uit de 
weektaak (google classroom) of uit het huiswerkpakket. Dit pakket is al eerder (preventief) 
met de kinderen meegegeven.  

 

Voortgang onderwijs bij afwezigheid leerling 
Wanneer een leerling afwezig is en wel in staat is om te werken,  wordt er gewerkt aan de weektaak 
(google classroom) of uit het huiswerkpakket. 

Als de leerlingen vrij is van (verkoudheid)klachten kan hij of zij weer naar school. Dit is anders 
wanneer een leerling met COVID-19 besmet was, dan is de stelregel minimaal 24 uur klachtenvrij.  

 



 
  

 
Organisatie van het onderwijs 
 
COVID-19 klachten bij teamlid en leerlingen. 
Leerkrachten en kinderen komen niet naar school bij Covid-19 gerelateerde klachten.  

- Verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of 
plotseling verlies van reuk of smaak); 

- als een huisgenoot koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. 

Het teamlid laat zich zo snel mogelijk testen. Zodra de testuitslag negatief blijkt mag het 
personeelslid weer aan het werk.  

*uitzondering: 
Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar 
school en de BSO mogen, behalve: 

- als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; 
- als het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19; 
- als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid 

heeft. 

Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent de ouder de klachten. 
Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt de ouder en/of leerkracht, of zijn 
de klachten anders dan gewend? Dan blijft het kind thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of 
wordt het kind getest. 

Een leerling of teamlid met COVID-19 (in het gezin) 
De leerling of het teamlid verblijft thuis in quarantaine totdat hij of zij minimaal 24 uur klachtenvrij is.  

Thuisquarantaine na bezoek aan rood of oranje gebied 
Wie terugkomt uit een oranje of rood land vanwege een corona-uitbraak, wordt dringend 
geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. De quarantaine geldt voor iedereen boven de 12 jaar. 
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang (waaronder buitenschoolse 
opvang) en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. 

 
Communicatie naar ouders 
Het is belangrijk om duidelijkheid te geven aan de ouders en vroegtijdig te communiceren zodat 
ouders tijd hebben de opvang voor hun kind(eren) thuis te organiseren. De communicatie zal via 
Parro verlopen.  


