
 

Thuisonderwijs na zomervakantie 
 
Zolang Corona nog actief is zullen we incidenteel thuisonderwijs blijven verzorgen voor 
kinderen die thuis moeten blijven. Het betreft kinderen die thuis zijn i.v.m. lichte klachten of 
quarantaine. Hieronder ziet u hoe wij in deze gevallen zullen handelen.  
 
Deze situatie van thuisonderwijs is anders dan tijdens de volledige lock down. De 
leerkrachten geven gedurende de dag les aan de kinderen in de klas en zullen daarnaast de 
kinderen thuis van werk voorzien. Ook zullen ze ook contact onderhouden met de kinderen 
die thuis zijn, maar deze tijd is beperkt. Het maken van instructiefilmpjes behoort nu niet 
meer tot de mogelijkheden. Bij aanvang van het thuisonderwijs zullen ze met u bespreken 
op welke manier en in welke frequentie de contacten zullen plaatsvinden en welke 
mogelijkheden voor het begeleiden van het werk u zelf heeft. Op deze manier wordt per 
situatie bekeken wat mogelijk en passend is.  
 
Mogelijke situaties die zich kunnen voordoen: 

● Een kind is ziek: In dit geval geven we geen thuisonderwijs, het kind kan eerst 
herstellen en op school de gemiste lesstof inhalen.  

● Een kind heeft lichte verkoudheidsklachten en blijft thuis maar is niet ziek. Wij 
verzorgen thuisonderwijs vanaf dag 2. (zie hieronder)  

● Een kind heeft lichte klachten en wordt getest. We wachten de test af en gaan over 
op thuisonderwijs vanaf het moment dat de test positief blijkt. Is de test negatief dan 
komt het kind weer op school en haalt daar de gemiste lesstof in. Als de 
testprocedure langer duurt dan 3 dagen verzorgen we thuisonderwijs vanaf dag 3. 

● Een gezinslid van het kind heeft corona, gezin moet 10 dagen in quarantaine: Wij 
verzorgen thuisonderwijs vanaf dag 2. (zie hieronder)  

 
Opstarten van het thuisonderwijs: 

● Op de dag waarop het kind wordt afgemeld zorgen we ervoor dat de materialen bij u 
thuis komen. Ook heeft de leerkracht na schooltijd (telefonisch) contact met u en/of 
uw kind om het verdere verloop te bespreken.  

● Op de volgende dag (dag 2) gaan de lessen in volgens de afspraken die op de 
eerste dag zijn gemaakt.  
 

Het lesaanbod: 
De nadruk van het aanbod ligt op de basisvakken. Het betreft een korte periode waarin het 
doel is dat de kinderen het lesaanbod van de klas bijhouden en na terugkomst weer goed 
kunnen aanhaken. Voor dit beperkte aanbod zullen de kinderen minder tijd nodig hebben 
dan de volledige lesdag.  

● Kleuters: Voor de kleuters wordt werk aangeboden in de vorm van een werkboekje 
en/of spelsuggesties. In overleg met de ouders wordt bekeken welke hulp thuis 
mogelijk is. Het aanbod is beperkt van omvang. Voor deze kinderen is spelen, ook 
thuis, van groot belang.  

● Groep 3-8: Lesaanbod gericht op de basisvakken via Chromebook/Snappet of 
werkboekjes/schriften.  

 



 

NB. Ook kan het gebeuren dat leerkrachten afwezig zijn. Wij spannen ons tot het uiterste in 
om de afwezige leerkrachten te vervangen. Als dit onverhoopt echt niet lukt, kunnen we in 
een situatie belanden dat ook hierbij thuisonderwijs ingezet zal moeten worden. Wij zullen 
dan tijdig bekijken hoe we in een dergelijke situatie zullen handelen en u daarover 
informeren.  
 


