Naarden, 24 september 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s)
Vanwege het coronavirus zal het dit schooljaar regelmatig voorkomen dat leerlingen, groepen en/of de
leerkracht één of meerdere dagen thuis komen te zitten. We hebben ons hierin verdiept, randvoorwaarden
geregeld, webcams aangeschaft en haalbare afspraken gemaakt over de invulling van het ‘onderwijs op afstand’.
De scenario’s en de afspraken kunt u in deze brief lezen.
Scenario 1: Leerkracht is afwezig i.v.m. Corona gerelateerde klachten:
Klachten en testfase
Wanneer een leerkracht zich moet laten testen of in quarantaine moet vanwege huisgenoten, is de leerkracht
afwezig.
Indien mogelijk ruilt zij van werkdagen met duo collega en kunnen de leerlingen naar school.
Als dit niet mogelijk is, geeft de leerkracht online les aan de eigen groep.
We hebben geregeld dat we gebruik mogen maken van de voorrang bij testen en/of maken we gebruik van een
commerciële test, zodat de leerkracht zo snel mogelijk de uitslag heeft en bij een negatieve test maximaal 1 à 2
dagen afwezig is.
Quarantaine
Mocht een leerkracht in quarantaine moeten, dan:
 Zal de leerkracht maximaal 10 dagen afwezig zijn.
 De leerlingen zijn thuis en ontvangen digitaal les en een thuiswerktaak.
 De leerkracht die wel Corona heeft én in staat is om te werken is tijdens schooltijden digitaal bereikbaar
voor vragen en ondersteuning.
 De leerlingen krijgen op vaste momenten van de dag instructies voor de hoofdvakken. Het gaat hier om de
vakken: rekenen, taal, spelling, technisch en begrijpend lezen.
Groep 1 en 2
Groep 3
Groepen 4 t/m 8

De kleuters krijgen één instructiemoment via Teams
Heeft twee instructiemomenten per dag
Hebben minimaal drie instructiemomenten per dag.

De verwerking kunnen de leerlingen daarna zelfstandig maken.
 De les- en werkboeken staan in ‘het digitale klaslokaal’ van Teams (groepen 4 t/m 8) of worden gemaild
door de leerkracht (groepen 1,2 en 3). U kunt er ook voor kiezen om de betreffende pagina uit het
werkboek te printen of de leerling maakt de verwerking in het schriften die zij van school heeft gekregen.


Op de thuiswerktaak staat duidelijk per vakgebied aangegeven hoe lang een leerling aan de taak moet/ zal
werken.



Het afnemen van toetsen zal in de periode van thuisonderwijs niet doorgaan en wordt ingepland op de
dagen dat de leerlingen fysiek op school zijn.

Scenario 2: Leerkracht met Corona die niet in staat is om te werken
 Wanneer een leerkracht niet in staat is om te werken, proberen we de leerkracht te vervangen en gaan de
kinderen naar school. Voor de vervanging maken we gebruik van onze vaste invalpool, duo-collega’s en
eventueel stagiaires.


Als er geen vervanging is en de kinderen thuis werken gelden dezelfde afspraken als bij scenario 1. Alleen
wordt er geen live instructie gegeven. Binnen de school worden afspraken gemaakt wie er kijkt naar het
gemaakte werk en waar kinderen vragen kunnen stellen over hun werk.

Scenario 3: Leerling is afwezig i.v.m. Corona gerelateerde klachten/thuisquarantaine:
Les op afstand via webcam
Indien een leerling in quarantaine moet of in afwachting is van de evt. eigen testuitslag of die van de
ouder(s)/huisgenoten, het volgende:
 De leerling (gr 3 t/m 8) kan de instructielessen volgen via live- stream (Teams) via een webcam in de klas.
Dit doet de leerling voor de instructie van de hoofdvakken en kan thuis verder werken aan de
verwerkingsopdrachten.
 De leerling ontvangt géén aparte thuistaak.
 De leerkracht geeft de instructietijden per mail - of via Parro (gr 4 en 8 doen mee aan de pilot, voor de
andere groepen geldt dit niet) - door aan u als ouder(s). Alle lesboeken en werkboeken staan in het
digitale klaslokaal van Teams (gr 4 t/m 8) of worden gemaild door de leerkracht (gr 1,2 en 3). De leerlingen
kunnen het gemaakte werk mailen naar de leerkracht of mee naar school nemen na de thuisperiode.
 Voor het vak wereldoriëntatie kunnen de leerlingen thuis digitaal zelfstandig aan de slag met de lessen.
 De kleuters ontvangen digitaal een thuiswerktaak/themaplanning van minimaal 10 dagen. Deze planning
kan gedurende het hele schooljaar ingezet worden.
Voorwaarden






Om bovenstaande scenario’s zo goed mogelijk uit te voeren ontvangen alle leerlingen van de leerkracht
een word-document met daarin alle inloggegevens van de digitale software. We vragen aan u dat vast met
uw kind samen te testen zodat we weten dat het werkt.
De leerlingen van groep 4 t/m 8 ontvangen ook inloggegevens voor Microsoft Teams.
De leerlingen van groep 1 t/m 3 worden door de leerkracht uitgenodigd op een mailadres van de ouder(s).
Alle leerlingen uit groep 3 t/m 8 ontvangen een schrijf- en rekenschrift waarin zij het eventuele thuiswerk
kunnen opschrijven.

Mocht u inlogproblemen hebben, dan kunt u terecht bij de ICT-coördinatoren van onze school.
J.verheul@proceon.nl en/ of alexandra.devries@proceon.nl
Indien nodig kunnen er onder voorwaarden materialen vanuit school geleend worden. Dit kunt u met Marjolein
bespreken.
Wij hebben voor nu ons best gedaan alles zo goed en zorgvuldig mogelijk te organiseren. In de praktijk zal uitwijzen
hoe het werkt en sturen we bij waar nodig. Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,
Namens het team Rehobothschool
Marjolein Maarleveld

