Beste ouders,
We zien in de dagelijkse praktijk dat zowel leerkrachten als kinderen vaker thuis
moeten blijven middels de voorschriften van de GGD met betrekking tot corona.
Redenen hiervoor zijn:
- De leerkracht is ziek, is positief getest, heeft koorts en/of benauwdheid
- De leerkracht heeft klachten en is in afwachting van een test of van de uitslag van de test
- Het kind is ziek en heeft koorts
- Het kind heeft klachten zoals verkoudheid, keelpijn, neusverkouden
- In het gezin is iemand positief getest en het gezin is in quarantaine
- In het gezin is iemand met koorts en/of benauwdheid
- Voor verdere informatie zie de beslisboom op de website: www.pbs-heemstede.nl

Wat doen we bij uitval van een leerkracht/leerling?
1 of 2 dagen afwezig
Leerkracht ziek

-

-

Leerkracht in
afwachting
van de test

-

Leerkracht zit
in quarantaine
en is niet ziek

-

Leerkracht zit
in quarantaine
en is ziek

-

Zieke leerling

We regelen vervanging
Leerkrachtondersteuner
voor de groep
Kinderen blijven thuis

Invaller regelen
Leerkrachtondersteuner
voor de groep
Kinderen blijven thuis
Niet van toepassing
omdat dit langer dan 2
dagen duurt

Niet van toepassing
omdat dit langer dan 2
dagen duurt
1 of 2 dagen afwezig
Deze leerling (en) zijn ziek thuis
en maken geen schoolwerk

Langer dan 2 dagen afwezig en
geen oplossing op school
- De groepen 1-2 werken met
de Yurls pagina
- Vanaf groep 3 Google
Classroom
- De groepen laten we
afwisselend thuis blijven
zodat niet een groep de volle
tijd thuis zit
- Zie hierboven
- De leerkracht vervult vanuit
huis ondersteunende taken
voor de eigen groep/bouw
of voor de rest van de school
- Leerkracht is 10 dagen thuis
en dit vraagt om maatwerk
per situatie
- Het kan dat er invallers of
ondersteuners worden
ingezet
- Groepen blijven afwisselend
thuis
- Leerkracht vervult vanuit
thuis ondersteunende taken
voor eigen groep/bouw of
voor de rest van de school
- Zie scenario boven behalve
het feit dat de leerkracht
geen taken vervult
Langer dan 2 dagen afwezig
Deze leerling (en) zijn ziek en maken
geen schoolwerk.

Leerling in
afwachting
van de test

Leerlingen kunnen aan de slag
binnen Google Classroom en de
kleuters in Yurls

Leerling in
quarantaine
en niet ziek

Niet van toepassing omdat dit
langer dan 2 dagen gaat duren

Quarantaine
en ziek

Niet van toepassing omdat dit
langer dan 2 dagen duurt

Na 4 dagen vindt er telefonisch
overleg plaats tussen de leerkracht
en de ouders
Idem als bij 1- 2 dagen afwezigheid,
We maken hierbij voornamelijk
gebruik van Exova, Ginzy,
Nieuwsbegrip XL goud
Omdat dit langer dan 10 dagen
duurt is er maatwerk nodig
Het kan betekenen dat er
leerkrachtondersteuners worden
ingezet voor online ondersteuning
Ook hier is maatwerk nodig.
Na 4 dagen is er telefonisch overleg
tussen de leerkracht en ouders

Wat zijn de afspraken op school met betrekking tot het geven en volgen van
onderwijs op afstand?
Op dit moment zijn de leerkrachten Google classroom aan het herinrichten. Dit houdt in dat de
kinderen uit de groepen 3 t/m 8 vanaf maandag 28 september online les kunnen volgen aan de hand
van het rooster dat ook ( fysiek ) in de klas gevolgd wordt. We richten ons op de kernvakken zoals
taal, rekenen, spelling en begrijpend/technisch lezen.
Voor de kinderen uit de groepen 1-2 staat er een Yurls pagina klaar met daarin diverse activiteiten
die aansluiten bij het thema en bij de leerdoelen. Vooralsnog zullen wij, om meerdere redenen nog
geen live online instructies inzetten.
Wij willen duidelijk vermelden dat onze prioriteit ligt op het fysieke onderwijs. Daarmee bedoelen
we het onderwijs dat in de klas zelf plaatsvindt. Dit betekent dat er geen feedback wordt gegeven op
het ingeleverde werk. Wel zullen we 1x per week een vragenuurtje openstellen voor de kinderen die
hier behoefte aan hebben. Deze ingeroosterde momenten zullen we maandag 28 september met u
communiceren. We gaan er voorlopig nog van uit dat het onderwijs op afstand hooguit maximaal 10
dagen betreft. Feedback op het gemaakte werk zal bij terugkeer op school plaatsvinden.

Wat hebben de kinderen nodig om vanuit huis onderwijs te volgen:
-

De inlogcode van MOO ( is bij de meeste kinderen inmiddels al bekend)
Een chromebook/laptop/pc
Eventueel “fysiek” lesmateriaal

Mocht u een chromebook nodig hebben en/of schriften/ boeken etc dan kan dit op school
opgehaald worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15.00 en 16.00 en op
woensdag tussen 12.30 en 14.30. Voor het lenen van een chromebook van school zullen we een
contract opstellen dat ondertekend dient te worden.
Vriendelijke groet,
team Prinses Beatrixschool

