
 
 

Betreft: plan van aanpak zieke/ afwezige leerlingen of leerkrachten in de corona-

periode 

Beste ouders/ verzorgers, 

Nu de herfst in volle gang is, nemen de (verkoudheids-)klachten bij leerlingen, 

ouders/verzorgers en leerkrachten toe. Helaas hebben we ook de eerste berichten 

van ouders ontvangen waarbij een gezinslid positief getest is op Covid-19. Dat heeft 

gevolgen voor ons onderwijs op school. 

Om met elkaar (school en thuis) goed voorbereid te zijn op de komende periode, 

hebben we de afgelopen weken in samenspraak met het team en de MR dit plan van 

aanpak opgesteld.  

In dit plan van aanpak willen we graag afspraken vastleggen hoe we het onderwijs 

vormgeven bij ziekte/ afwezigheid, met als doel de doorgaande lijn van het onderwijs 

zoveel mogelijk te borgen. 

In deze zorgelijke tijd, is het zaak dat we op elkaar kunnen vertrouwen. U mag erop 

vertrouwen dat wij als school de richtlijnen en maatregelen als genoemd in het 

protocol basisonderwijs naleven, wij vertrouwen erop dat u dat ook doet. Alleen 

SAMEN houden we het coronavirus zo goed mogelijk onder controle. 

 

NB: dit plan gaat specifiek over Corona-gerelateerde klachten.  

 
Leerlingen met klachten 

• De leerling mag naar school als: 
o Hij/zij corona-gerelateerde klachten heeft, lees neusverkouden, hoesten, 

niezen, keelpijn, ZONDER koorts en/of benauwdheidsklachten en  
o Hoeft dan niet te worden getest op corona.  

 

• Blijft de leerling thuis als: 
o hij/zij corona-gerelateerde klachten heeft, lees neusverkouden, hoesten, 

niezen, keelpijn, EN koorts en/of benauwdheidsklachten. 
o hij/zij zelf positief getest is. 
o de leerling in nauw contact is geweest met een positief geteste persoon of  
o iemand in het gezin positief getest is. 
o als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft 

van koorts of benauwdheid. 
 
 
  



 
• Wat te doen als de leerling thuis moet blijven? 

o Is er sprake van een van de bovenstaande bolletjes dan blijft uw kind thuis 
en meldt u uw kind als afwezig of ziek via Social Schools of telefonisch 
middels 070-3191470. Wanneer de leerling of een gezinslid positief is 
getest op Corona dan vragen wij u om telefonisch contact op te nemen met 
de directie of onze administratie middels 070-3191470.  

 

• Wat als de leerling op school klachten ontwikkelt? 
o Ontwikkelt de leerling onder schooltijd klachten en vermoeden wij koorts, 

dan gaan wij ervan uit dat u bereikbaar bent om uw kind op te halen en 
thuis op te vangen. De leerling wordt in afwachting van de ouder buiten de 
groep geplaatst. Onlangs een nieuw (mobiel) telefoonnummer gekregen, 
geeft u dit dan door? 

 

• Thuisonderwijs bij afwezigheid LEERLING (alleen groep 3 en hoger) 
o Is de leerling minder dan 3 dagen afwezig door de coronamaatregelen, dan 

wordt er geen onderwijs op afstand voor de leerling verzorgd. 
o Is de leerling langer afwezig door de coronamaatregelen, dan meldt de 

ouder/ verzorger dit bij de leerkracht (via Social Schools).  
o De leerkracht zorgt uiterlijk aan het eind van thuisblijfdag 2, voor een 

lesprogramma (thuiswerk) met de benodigde materialen. Op een 
afgesproken moment is de leerkracht via Microsoft Teams beschikbaar 
voor vragen. Er wordt met ouders/ verzorgers afgesproken hoe de 
materialen bij de leerling thuis komen.  

 

• GEEN thuisonderwijs bij afwezigheid LEERLING: 
o Voor de leerlingen uit groep 1 en 2 verzorgen wij geen thuisonderwijs. Wel 

zullen de leerkrachten bij langer dan 2 dagen afwezigheid een keer contact 
opnemen via Teams en een blad met een aantal tips die thuis zelfstandig 
uit te voeren zijn met u delen. 

o Voor leerlingen die ziek gemeld zijn, omdat ze echt ziek zijn, al dan niet 
door Corona verzorgen we geen thuisonderwijs.  

 
Bij twijfel overlegt u met uw huisarts of de GGD, zij kunnen op dit gebied vakkundig 
advies bieden. Dat kunnen wij op school niet.  
 
Leerkrachten met klachten 

• Hij/zij blijft volgens de richtlijnen van het RIVM thuis. De leerkracht zal zich laten 
testen op het corona-virus. Tot de uitslag van een corona-test bekend is, blijft de 
leerkracht thuis.  

• Vanaf 21 september 2020 is er een voorrangsprocedure van kracht. Het streven 
is om de uitslag op dezelfde dag als de test beschikbaar te hebben, zodat de 
leerkracht snel weer voor de klas kan. Uiteraard alleen als de klachten dat 
toelaten en de testuitslag negatief is. De ervaring leert echter dat het bij drukte 
toch wat langer kan duren.  

 
Is de leerkracht onverhoopt positief getest op het corona-virus? Als de klachten mild 
van aard zijn en de leerkracht in staat is om vanuit huis onderwijs te verzorgen, dan  



 
zullen wij het onderwijs voor die groep vanaf uiterlijk de 3e afwezigheidsdag van de 
leerkracht op die manier vormgeven.  
 

• De 1e en 2e afwezigheidsdag van de leerkracht 

o De 1e en 2e afwezigheidsdag verzoeken wij u uw kind thuis te 

houden.  

o De leerkracht laat zich op de eerste afwezigheidsdag indien mogelijk 

testen, wij vragen daarvoor waar mogelijk en toegestaan een test aan 

via de voorrangsprocedure. 

o Leerkrachten geven door wat de kinderen thuis kunnen maken en 

zorgen dat ze op 2 momenten per dag beschikbaar zijn via Microsoft 

Teams voor het beantwoorden van vragen.  

o Als de leerkracht negatief getest is, dan kan de leerkracht bij milde 

klachten de volgende (werk)dag weer voor de groep. 

 

• Vanaf uiterlijk de 3e afwezigheidsdag bij milde klachten van de leerkracht 

o Vanaf uiterlijk de 3e afwezigheidsdag wordt gekeken of er een 
teamlid beschikbaar is om in de groep als procesbegeleider aanwezig 
te zijn, dan komen de kinderen naar school, begeleidt het teamlid de 
groep en verzorgt de leerkracht op afstand onderwijs. Uiterlijk om 7.45 
u op de schooldag hoort u of uw kind op school terecht kan of niet. 

o Is er geen teamlid beschikbaar om in de groep als procesbegeleider 
aanwezig te zijn, dan blijven de kinderen thuis en verzorgt de leerkracht 
afstandsonderwijs vanuit huis. Uiterlijk om 7.45 u op de schooldag hoort 
u of uw kind op school terecht kan of niet. 

o Er wordt dus vanaf uiterlijk de 3e afwezigheidsdag onderwijs op afstand 
gegeven, waarbij de leerkracht instructie(-filmpjes) en ondersteuning 
biedt. In dat geval zullen wij de benodigde materialen op afspraak op 
school laten halen, zodat er thuis gewerkt kan worden. 

 

• Is de leerkracht positief getest en in thuisquarantaine OF niet in staat 
gezien de aard van de klachten om vanuit huis werkzaamheden te 
verrichten, dan:  

 
1. Vangt waar mogelijk een ambulante leerkracht de klas op en geeft les. 
2. Wordt gevraagd of parttime collega’s extra kunnen/ willen werken of wordt bij 

onze invalpool gevraagd om een vervanger te leveren. De praktijk leert echter 
dat invalverzoeken slecht/niet te vervullen zijn, zeker in deze tijd. 

3. Wordt geprobeerd de groep te verdelen onder andere groepen.  
4. Lukt verdelen niet dan wordt u verzocht uw kind thuis te houden.  
5. In dat geval bekijken we of we beurtelings een klas thuis kunnen laten blijven, 

zodat we de lasten met elkaar verdelen. 
 
Er wordt dan alsnog een onderwijsprogramma voor thuis opgezet, waarbij de 
leerlingen vanuit huis een programma volgen en collega’s op afspraak tussen 15.30 
en 16.00 uur via Teams ondersteuning bieden aan de thuiswerkende leerlingen.  



 
In dit geval zullen wij de benodigde materialen op afspraak op school laten halen, 
zodat er thuis gewerkt kan worden. 
 

Algemene tips: 

• Zoals eerder gemeld: Bij twijfel over ziekteverschijnselen overlegt u met uw 

huisarts of de GGD, zij kunnen op dit gebied vakkundig advies bieden. Dat 

kunnen wij op school niet.  

• Heeft u thuis geen computer/ laptop/ tablet om uw kind(-eren) thuis onderwijs 

te kunnen laten volgen en heeft u een laag inkomen, dan zijn er 

mogelijkheden om gesubsidieerd een computer/ laptop aan te schaffen. 

Woont u in Den Haag en heeft u een Ooievaarspas? Dan komt u mogelijk in 

aanmerking voor een computer, via deze site vindt u hier informatie over: 

https://www.leergelddenhaag.nl/computers Mocht u er niet uitkomen, kunt u 

contact opnemen met de directie via directie@christoffel.nl.  

• Het is misschien handig om met een groepje ouders af te spreken wie 

wanneer de kinderen opvangt. Probeer een opvangnetwerk te hebben in deze 

bijzondere tijd.  

 

Tot slot: 

Mochten we worden ingehaald door de actualiteit, waardoor we dit plan moeten 

bijstellen, dan stellen wij u daarvan uiteraard op de hoogte. Het kan zijn dat we 

onverhoopt voor uitdagingen komen te staan waar we geen rekening mee hebben 

kunnen houden, ook dan stellen we u uiteraard op de hoogte. Het blijft bijna 

maatwerk. 

 

Wij wensen iedereen een goede gezondheid en gaan uit van uw medewerking in het 

naleven van de bij een ieder bekende (hygiëne-)regels en afspraken. 

Wij vertrouwen erop u met dit plan van aanpak zo volledig mogelijk te hebben 

geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan kunt u die aan de leerkracht van uw kind 

stellen of bij ons als directie. 

 

Mocht u zelf nog een goed idee hebben, dat wij misschien over het hoofd hebben 

gezien bij het opstellen van dit document, dan horen we het heel graag.  

 

Gezonde groeten, namens ons team, 

Chantal de Booij en Marieke Hovenga 

Directie RKBS Christoffel 
 

Dit plan van aanpak is in lijn met de informatie vanuit de Rijksoverheid. (zie: https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-

volledig-openen-basisonderwijs.pdf en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-

studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs). Het protocol en daarmee dit plan van aanpak kan 

onderhevig zijn aan veranderingen als gevolg van actuele ontwikkelingen rondom het corona-virus. Als daar aanleiding toe is 

zullen we de wijzigingen/ aanpassingen met u delen.  
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Plan van aanpak bij 
afwezigheid

Leerling afwezig

Leerling is ziek, al dan niet 
door Corona.

Geen thuisonderwijs en 
uitzieken.

Leerling is thuis vanwege de 
maatregelen RIVM. of 

leerkracht 
Langer dan drie dagen?

Leerlingen van 3 t/m 8 
krijgen thuiswerk met 

zelfstandige verwerking en 
online contactmoment.

Leerkracht afwezig

Leerkracht is ziek, al dan 
niet door Corona.

We doen ons uiterste best 
om vervanging voor de 

groep te regelen.

Lukt dat niet, blijft de 
leerling thuis, met een 

thuiswerkprogramma en 
een online contactmoment.

Leerkracht is thuis vanwege 
de maatregelen RIVM

Dag 1 en 2: leerlingen 
blijven thuis en krijgen 

thuiswerk met zelfstandige 
verwerking en 2 online 

contactmomenten.

Vanaf dag 3: leerlingen 
krijgen thuisonderwijs via 

MS Teams. 

Dat is óf op school, met een 
procesbegeleider in de klas 

en de leerkracht die op 
afstand instructie geeft.

Óf thuis. Ook dan verzorgt 
de leerkracht instructies. 



 
 


