
 
 

 
Diverse scenario’s bij besmetting Corona          Versie: September 2021 
 
Er zal in alle voorkomende gevallen contact gezocht worden met de GGD om vervolgacties door te 
nemen aangezien de regelgeving met enige regelmaat wijzigt.  
 

A: Leerkracht heeft corona en er is geen vervanging*:  
Mochten de kinderen thuis moeten blijven i.v.m. afwezigheid van de leerkracht dan hanteren we de 
volgende werkwijze, mits de leerkracht niet (te) ziek is:   

• De directie deelt via een spoedbericht de afwezigheid van de leerkracht.   
• De leerkracht plaatst zelf in Mijn School een bericht over de te maken taken. (voor de 

groepen 3 t/m 8).   
• Voor de kleuters worden alleen tips gegeven om dingen thuis te kunnen doen.  

 
Als de leerkracht in staat is om vanuit huis te werken:  

• Voor de groepen 4 t/m 8 is de leerkracht tussen  
9.00 - 9.45, 10.15 - 11.00 uur en 13.30 -14.00 uur online om instructie te geven en vragen te 
beantwoorden via Google Classroom. In de ochtend verwachten we alle leerlingen online. 
De middag is facultatief en vooral bedoelt om vragen te stellen. Het kan ook zo zijn dat de 
leerkracht contact opneemt omdat hij of zij zelf graag contact met een leerling wil.  Op 
woensdag en vrijdag is er alleen contact tussen 9.00 - 9.45 en 10.15 - 11.00 uur. 

 
*Vervanging bij ziekte 2021-2022:  
Bij ziekte nemen we eerst contact op met de VCOG om te vragen of er vervanging is.   
Mocht dat niet het geval zijn, dan zijn de volgende personen de eerste die de vervanging gaan doen 
ongeacht de taken die ze eigenlijk die dag op zich zouden nemen. Let wel: daar kan de directie om 
redenen van af wijken. Kleuters kunnen tot januari eventueel samenvoegen.  
  
Maandag: Irene Top  
Dinsdag : Irene Top  
Woensdag: Marieke Vos 

Donderdag: LIO en/of noodopvang  
Vrijdag:  
 
 
B: Kind moet thuis blijven:  

• De leerkracht neemt z.s.m. contact op de leerling. 
• De leerlingen van alle groepen kunnen via onderstaande websites terecht bij hun eigen werk 

en daarmee verder aan de slag.   
• Bij kortdurende afwezigheid (minder dan een week) kan de leerling zelfstandig verder met 

het eigen werk.   
• Bij langdurige afwezigheid (week of meer) zal de leerkracht contact opnemen om persoonlijk 

door te spreken welke taken er te maken zijn. Let wel: Het gaat niet lukken om zowel 
instructie te geven aan de groep en ondertussen via Google classroom aan kinderen 
thuis.  Wel is er elke dag even contact via Classroom in de groepen 4 t/m 8. Bij de kleuters en 
groep 3 hebben minimaal twee keer per week even contact dan kan ook telefonisch. 

• De schoolspullen zullen zoveel mogelijk via een medeleerling gebracht worden. 
 

C: Ouder heeft Corona 
Als een ouder Corona heeft, dan melden we anoniem bij de andere ouders van de betreffende 
groepen. Het kind mag met een negatieve zelftest naar school. 
 



 
 

 
 
D: Leerkracht heeft besmetting in gezin. 
In overleg met de GGD, de VCOG en betrokken persoon wordt besproken welke route we volgen. 
Deze is namelijk sterk afhankelijk van de thuissituatie. 
 

Taken en opdrachten:   
De kleuters krijgen geen werk van school. Uiteraard kunnen zij wel gezelschapspelletjes spelen en 
elke dag voorgelezen worden. Elke week worden er twee activiteiten (tips), via MijnSchool, 
gedeeld. De leerlingen kunnen twee keer per week via GoogleClassroom met de leerkracht bellen.   
www.squla.nl  8.30 – 15 uur. 
  
Leerlingen van groep 3 kunnen thuis de volgende opdrachten doen:   
- www.squla.nl - via MOO eigen taken van rekenen*   
- via MOO veilig leren lezen - www.tempotoets.nl   
- 30 minuten lezen per dag   
  
Leerlingen van groep 4 & 5 kunnen thuis de volgende opdrachten doen:   
- via MOO eigen taken van rekenen*   
- via MOO nieuwsbegrip   (woorden + andere tekstsoort) 
- www.tempotoets.nl   
- 30 minuten lezen per dag   
 - www.spellingoefenen.nl   
- www.squla.nl  beschikbaar van 8.30 – 15 uur. 
 

Leerlingen van groep 6,7 en 8 kunnen thuis de volgende opdrachten doen:   
- via MOO basistaken van rekenen ( 1 per dag)   
- via MOO eigen taken van rekenen *   
- Werken aan eigen taken bij rekenen kan zéker 30-45 minuten per dag.   
- via MOO nieuwsbegrip  (woorden + andere tekstsoort) 
- www.tempotoets.nl   
- 30 minuten lezen per dag   
 - www.spellingoefenen.nl   
- www.squla.nl  8.30 – 15 uur. 
 

 
De benodigde inloggegevens heeft u kind meegekregen van de leerkracht. Op MOO inloggen kan 
alleen in Chrome. Mocht dit niet lukken is het raadzaam een incognito venster te openen door 
rechtsboven op de drie bolletjes te klikken. Kies vervolgens incognito venster. Voor rekenen kunnen 
de kinderen de tip onderaan de taak of bij de les bekijken voor hulp. Mocht het niet lukken om in te 
loggen kunt u contact opnemen met de leerkracht. Die kan in overleg met de ICT-er (Mark Miedema) 
een oplossing zoeken.  
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