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Doorgang onderwijs bij afwezigheid leerkracht of leerling 

In dit document beschrijven wij kort en bondig wat de mogelijkheden zijn bij langdurige afwezigheid 
van leerlingen of leerkrachten ivm Covid-19 gerelateerde klachten. Er zal bij iedere situatie sprake zijn 
van maatwerk, passend bij de groep en/ of de leerling. Uitgangspunt is het onderwijs voor de leerlingen 
zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.  

Leerlingen met milde klachten die langer afwezig zijn: 

Vanaf de derde dag dat een kind ziek thuis is en in staat is om vanuit huis te werken wordt 
afstandsonderwijs verzorgd.  

- De leerkracht neemt op de tweede ziektedag van het kind telefonisch contact op met de 
ouders over de verwachte afwezigheidsduur. Vervolgens worden de mogelijkheden voor 
thuisonderwijs besproken.  

- In het geval dat het kind thuis niet over de juiste device beschikt kan deze van school 
geleend worden. Eén ouder kan deze op afspraak ophalen.  

- De leerling kan via videomeeting de instructies of kringmomenten in de klas meedoen. De 
leerkracht zet een chromebook klaar gericht op het bord en geeft vooraf aan de leerling door 
op welke tijdstippen de leerling verwacht wordt in hangout meet.  

- Vervolgens kan de leerling aan de slag met de verwerking via het door de leerkracht 
klaargezette werk in Gynzy of Basispoort.  

- Voor de leerlingen van groep 3 is het mogelijk nodig dat de ouders werk op komen halen. Dit 
wordt door de leerkracht besproken met de ouders.  

- De leerkracht bekijkt hoe het werk is gemaakt en geeft waar nodig feedback aan de leerling. 

Bij afwezigheid leerkracht:  

De eerste oplossing is altijd om een vervangende leerkracht in te zetten. Wanneer dit niet lukt, zijn er 
verschillende opties mogelijk:  

Leerkracht kan wel werken, maar mag niet op school komen i.v.m. milde klachten/ 
klachten huisgenoot/ quarantaine:  

- De kinderen blijven thuis.  
- Vanaf de tweede ziektedag van de leerkracht (zonder vervanging) wordt het 

afstandsonderwijs opgestart. 
- In het geval dat het kind thuis niet over de juiste device beschikt kan deze van school 

geleend worden. Eén ouder kan deze op afspraak ophalen.  
- De leerling volgt via videomeeting de instructies van de leerkracht. De leerkracht geeft 

vooraf aan de leerlingen door op welke tijdstippen zij verwacht worden in hangout meet.  



- Vervolgens kan de leerling aan de slag met de verwerking via het door de leerkracht 
klaargezette werk in Gynzy of Basispoort.  

- Voor de leerlingen van groep 3 is het mogelijk nodig dat de ouders werk op komen halen. Dit 
wordt door de leerkracht besproken met de ouders.  

- De leerkracht bekijkt hoe het werk is gemaakt en geeft waar nodig feedback aan de leerling. 
- De school verzorgt noodopvang voor ouders. 

  

Gezondheid van de leerkracht laat het niet toe dat er vanuit huis onderwijs geboden kan 
worden:  

Er is in dit geval sprake van een ziekmelding, waarbij de leerkracht niet in staat is om vanuit huis 
afstandsonderwijs te bieden. Deze dag blijven de kinderen thuis en er zal geen onderwijs worden 
gegeven. Er zal gezocht worden naar een spoedige oplossing.  De ouders worden hiervan zo 
snel mogelijk op de hoogte gesteld door de directie. De school verzorgt noodopvang voor ouders. 

 


