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KWALITEITSKAART 

ONDERWIJS IN CORONATIJD 
 

 

VERSIEBEHEER 

Dit document is opgesteld op basis van de verschillende informatiedocumenten en nieuwsbrieven met 

onderwerp Corona die vanaf de lockdown op 16 maart 2020 zijn opgesteld. In dit document staat de actuele 

handelingswijze vermeld op alle onderdelen. Het versienummer wordt dan aangepast.  

Versienummer 6.1 

Wijzigingen t.o.v. vorige versie (5.2):  

- Algemeen: extra aandacht voor hygiënemaatregelen en afstandsregels; 

- Gezondheid en thuisblijfregels aangescherpt o.b.v. voorschriften overheid, RIVM en PO-raad; 

- Werkwijze bij besmetting onder teamleden of leerlingen aangepast o.b.v. wijziging werkwijze GGD; 

- Onderwijs op afstand: variant leerkracht in quarantaine en geen vervanger beschikbaar weer toegevoegd; 

- Aanwezigheid van ouders en externen aangepast o.b.v. voorschriften overheid en PO-raad; 

- Activiteiten en vieringen aangepast o.b.v. voorschriften overheid en PO-raad. 
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ALGEMEEN 

Uitgangspunten vanuit het protocol basisonderwijs: 

• De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen. 

• Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht. Uitzondering 

betreft leerlingen die tot een risicogroep behoren of leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep 

behoren. Zij kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de directie 

van de school en eventueel een behandelend arts. 

• De school is open, tenzij: 

• Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier 

aanleiding toe geeft, of  

• De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel 

personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is. 

• Als de school om organisatorische redenen niet open kan, biedt de school noodopvang aan. Dit geldt niet 

in geval van quarantaine van een groep.  

• Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Tussen volwassenen 

moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 

• Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of naar de BSO.  

• Na lestijd gaan ook personeelsleden direct naar huis. 

• De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht.   

Overige afspraken en regels: 

• Leerlingen nemen een extra flesje water mee naar school zodat het gebruik van de kraan hiervoor wordt 

beperkt. 

• De schoonmaak op school is per 11 mei 2020 geïntensiveerd, dit blijft van kracht.  

• Aan het einde van de schooldag maken alle kinderen hun eigen tafel en – indien gebruikt - chromebook of 

iPad schoon met speciaal aangeschafte materialen.  

• Door het hele gebouw hangen duidelijke instructies voor leerkrachten en leerlingen m.b.t. handen wassen, 

1,5 meter afstand en een veilig en hygiënisch gebruik van de werkplekken. 

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-

maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen 

 

GEZONDHEID EN THUISBLIJFREGELS  

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. De richtlijnen zijn verwerkt 

in een beslisboom. De actuele versie staat op onze website (www.bsbrakkenstein.nl). 

De belangrijkste richtlijn:  

Kinderen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkouden, niezen en keelpijn) mogen naar school. Zij 

blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Bij twijfel blijft het kind thuis of neemt u contact op 

met de schoolleiding.  

Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. 

Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook weer naar school. 

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Kinderen met een positieve uitslag op een 

zelftest blijven ook thuis totdat de uitslag van de GGD test bekend is.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
http://www.bsbrakkenstein.nl/
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Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar huis. Wij doen een 

dringende oproep om onder schooltijd goed bereikbaar te zijn. Als uw kind ziek wordt, is het de bedoeling dat 

hij/zij direct door een ouder/verzorger wordt opgehaald.  

 

BRENGEN EN HALEN VAN KINDEREN 

Het brengen en halen vindt plaats op de normale wijze. De inlooptijden en ophaaltijden worden niet uitgebreid 

en/of gespreid. Wij verzoeken u om bij het brengen en halen de 1,5 meter afstand regel goed na te leven.  

 

WERKWIJZE BIJ BESMETTING ONDER TEAMLEDEN OF LEERLINGEN  

Scholen worden niet meer proactief door de GGD benaderd indien een leerling of teamlid van de school 

positief is getest op Covid-19. Het verzoek is daarom om in geval van een positieve besmetting bij uw 

kind(eren) of binnen het gezin zo snel mogelijk de school te informeren.  

Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Alle 

huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon gaan in quarantaine. De GGD bepaalt in welke 

categorie een contact valt. Zie voor meer informatie over de categorieën de beslisboom. 

Als een kind in de klas besmet is met het coronavirus, hoeft niet de hele groep in quarantaine. Bij uitbraken 

met meerdere besmettingen, kan de GGD wel adviseren om de hele groep in quarantaine te plaatsen. In geval 

van thuisquarantaine van de hele klas, wordt overgegaan tot onderwijs op afstand. Zie hiervoor de paragraaf 

‘Onderwijs op afstand’. 

Meer informatie over thuisquarantaine: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/thuisquarantaine 

Wanneer krijgt u bericht vanuit school? 

U wordt geïnformeerd wanneer uit bron- en contactonderzoek blijkt dat u extra alert moet zijn of wanneer er 

sprake is van thuisquarantaine voor uw kind(eren). Als school houden wij ons bij communicatie over 

besmettingen op school en de registratie van gegevens aan de wet- en regelgeving op het gebied van 

bescherming van persoonsgegevens/privacy. 

 

ONDERWIJS OP AFSTAND 

Indien leerlingen en/of leerkrachten in quarantaine moeten, wordt onderwijs op afstand aangeboden. Er zijn 

meerdere varianten mogelijk: 

A. De hele groep in thuisquarantaine; 

B. Een of enkele leerlingen in quarantaine (en niet ziek); 

C. Leerkracht in quarantaine en geen vervanger beschikbaar voor fysiek onderwijs. 

Voor al deze varianten geldt dat er wordt overgestapt op onderwijs op afstand.  

A. HELE GROEP IN THUISQUARANTAINE  

Groepen 1-2 

Er staat een beknopt aanbod op de padlet. U ontvangt u een link via de leerkrachten van de kleuterbouw. 

Eventuele online contactmomenten worden ook gecommuniceerd door de groepsleerkracht.  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine
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Groepen 3 tot en met 8 

Nadat bekend is dat de hele groep in quarantaine moet, wordt de overstap gemaakt naar onderwijs op afstand. 

Indien de leerkracht niet ziek is, verzorgt hij dit zelf. Indien de leerkracht ziek is, neemt een collega of 

invalkracht de lestaak op afstand over.  

Het is onmogelijk om een standaard procedure op voorhand te communiceren. De werkwijze hangt af van het 

moment dat de quarantainemaatregel bekend wordt. Specifieke instructies volgen via de groepsleerkracht of 

een lid van het school managementteam. Wij nemen maximaal 1 lesdag de tijd voor de overstap van fysiek 

onderwijs naar onderwijs op afstand.  

B. EEN OF ENKELE LEERLINGEN IN THUISQUARANTAINE  

Groepen 1-2 

Er staat een beknopt aanbod op de padlet. Bij een (verwachte) afwezigheid van meer dan 2 dagen ontvangt u 

een link via de leerkrachten van de kleuterbouw. 

Groepen 3 tot en met 8 

Het onderwijs op afstand - in de vorm van werkpakketten en deelname aan instructies via Google Classroom -  

wordt opgestart bij meer dan 2 dagen quarantaine of afwezigheid. Alle leerlingen hebben wel de mogelijkheid 

om vanaf dag 1 zelfstandig te werken in de verschillende applicaties op MOO.nl.   

De volgende werkwijze wordt gehanteerd: 

1. U meldt uw kind z.s.m. afwezig. In geval van afwezigheid met een coronagerelateerde reden, verzoeken wij 

u de absentie telefonisch door te geven, zodat wij kunnen inschatten hoe lang de afwezigheid gaat duren.  

2. Bij een (verwachte) afwezigheid van meer dan 2 dagen, neemt de leerkracht contact op via Social Schools 

om afspraken te maken over het onderwijs op afstand, specifiek over het online volgen van 

instructiemomenten en het ophalen van het werkpakket. 

3. De leerling logt op de afgesproken tijd in. Hij/zij gaat naar www.moo.nl  en logt in met inlognaam 

(voornaam.achternaam@bsbrakkenstein.nl) en wachtwoord.  

4. In Moo kiest de leerling Google Classroom en daar klikt hij/zij op de link (links bovenin de banner) om deel 

te nemen aan de les via Google Meet.  

5. De leerkracht zet een Chromebook aan in de klas, gericht op het digibord. De leerling neemt online deel 

aan instructies die de leerkracht relevant vindt. De leerling verwerkt de opdrachten zelfstandig maar kan 

via Google classroom uiteraard vragen stellen aan de leerkracht. 

Is uw kind ziek, dan geldt bovenstaande uiteraard niet. Geef dus duidelijk aan bij de afwezigheidsmelding wat 

het geval is. 

C. LEERKRACHT IN QUARANTAINE (NIET ZIEK) EN GEEN VERVANGER VOOR FYSIEK ONDERWIJS  

Groepen 1-2 

Leerlingen blijven thuis, er is alleen sprake van noodopvang op school. Er staat een beknopt aanbod op de 

padlet. U ontvangt een link via de leerkrachten van de kleuterbouw. Eventuele online contactmomenten 

worden ook gecommuniceerd door de groepsleerkracht.  

Groepen 3 tot en met 8 

De leerkracht geeft onderwijs op afstand vanuit huis. De invulling van het onderwijs op afstand wordt 

gecommuniceerd via Social Schools. Dit betreft ook informatie over het eventueel ophalen van een 

werkpakket.  

 

http://www.moo.nl/
mailto:voornaam.achternaam@bsbrakkenstein.nl
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STAPPENPLAN BIJ UITVAL VAN LEERKRACHTEN  

Er is sprake van een standaardprotocol binnen onze stichting bij ziekte en/of afwezigheid van leerkrachten. Het 

protocol bevat de volgende stappen:    

1. Een externe oplossing 

Er wordt vervanging aangevraagd bij de vervangingspool.   

 

2. Een interne oplossing  

a. We kijken of een van de eigen leerkrachten een extra dag kan werken. Indien mogelijk, draaien 

deze leerkrachten de groep.  

b. Indien mogelijk zetten we stagiaires in om onder verantwoordelijkheid van het 

schoolmanagement team of een andere bevoegde leerkracht les te geven aan (een deel van) de 

klas.  

c. Indien mogelijk zetten we groepsleerkrachten in die staan opgesteld voor een andere taak, zoals 

vaklessen gymnastiek, Plusklas of als 2e leerkracht in een groep.  

d. Indien de leerkracht in quarantaine moet en niet ziek is, verzorgt hij/zij onderwijs op afstand. De 

leerlingen blijven zoveel mogelijk thuis, school verzorgt alleen noodopvang. Zie verder paragraaf 

‘Onderwijs op afstand’. 

 

3. Groep blijft thuis 

U ontvangt een melding via Social Schools. Uiteraard proberen we dit de dag ervoor te doen. Het kan 

echter voorkomen dat dit pas kan op de ochtend zelf. Houd dus ook ‘s morgens Social Schools in de gaten. 

Een groep blijft nooit langer dan een dag achter elkaar thuis. Mocht een leerkracht meerdere dagen achter 

elkaar niet vervangen kunnen worden dan wordt intern gedraaid en neemt een collega-leerkracht de 

groep over. De groep van deze collega-leerkracht blijft dan thuis.  

 

AANWEZIGHEID VAN OUDERS EN EXTERNEN 

De overheid en de PO-raad schrijven voor dat ouders/verzorgers en externen niet in de school komen, tenzij dit 

echt niet anders kan. Op basis van dit voorschrift hanteren wij de volgende werkwijze:  

• Alle contacten met ouders vinden online plaats. Uitzonderingen hierop worden alleen gemaakt na 

goedkeuring door de schoolleiding.  

• Externe professionals worden onder strikte voorwaarden en criteria wel toegelaten, dit betreft alleen de 

ondersteuning of begeleiding van leerlingen. De schoolleiding beslist hierover. Overleg door leerkrachten 

en/of teamleden met de externe professionals vindt online en op afstand plaats.   

• Stagiaires vallen onder personeel en zijn aanwezig voor het geven van onderwijs, net als de rest van het 

onderwijspersoneel. 

 

ACTIVITEITEN EN VIERINGEN 

Wij organiseren de komende periode geen activiteiten buiten school. Vieringen en activiteiten worden alleen 

gevierd met leerlingen en medewerkers. 

Verjaardagen worden gevierd en er mag ook worden getrakteerd. Dit gebeurt wel alleen in de eigen groep. 

Oudere kinderen dragen de traktatie zelf vanaf de toegangspoort naar de klas, voor de jongere kinderen kan 

een teamlid de traktatie bij de toegangspoort overnemen van de ouder.  
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VENTILATIE 

We beschikken over een goede klimaatbeheersing, die voldoet aan de wettelijke eisen. Het systeem wordt op 

afstand ingesteld om goed te ventileren. Er is geen sprake van recirculatie van lucht. Uiteraard houden we de 

werking van de klimaatbeheersing goed in de gaten. Ook zorgen we voor extra ventilatie door de ramen en 

deuren regelmatig tegenover elkaar open te zetten (als er geen personen in de ruimte zijn). 


