
 

 

Kwaliteitskaart thuisonderwijs – oktober 2022 

 
Sinds 2020 is er sprake van een Covid epidemie. De scholen zijn meerdere malen gesloten voor fysiek 
onderwijs. Met deze kaart beschrijven wij de aanpak voor een combinatie van fysiek- en thuisonderwijs. Bij 
deze vorm van onderwijs volgen de leerlingen twee dagen fysiek onderwijs en drie dagen thuisonderwijs. 
Het onderwijs kan gerealiseerd worden, als de leerkracht zijn/haar werkzaamheden kan uitvoeren en niet 
gehinderd wordt door gezondheidsklachten. Deze vorm van onderwijs gaat in, op uiterlijk de 2e dag van de 
gedeeltelijke sluiting van het onderwijs.  
 
Doel 
Het onderwijs is er op gericht de doorgaande ontwikkeling van leerlingen in stand te houden. 
 
Onderwijs op school  
School sluit zich ten alle tijden aan bij maatregelen die een verplichtend karakter hebben vanuit RIVM/ 
GGD.  
 
Groepen 1 t/m 8 
Alle leerlingen gaan beurtelings twee dagen naar school. De helft van de leerlingen krijgt fysiek onderwijs; de 
andere helft krijgt thuisonderwijs. Hybride-onderwijs wordt niet gegeven. De leerkracht is bereikbaar voor 
leerlingen/ouders die thuiswerken tussen 15:00- 16:30 uur. Eén dag per week gebruiken de leerkrachten 
voor afstemming en voorbereiding van het thuiswerken (instructiefilmpjes en invulling weektaak). Alle 
leerlingen hebben deze dag thuisonderwijs zonder begeleiding van de leerkracht. De leerkracht is die dag 
per mail/telefonisch bereikbaar. Thuisonderwijs wordt niet standaard individueel aangeboden. Indien 
noodzakelijk/mogelijk zal de leerkracht in de weektaak enkele aanpassingen doen zodat het rooster ook 
passend is voor deze specifieke leerling.  
 
De uitvoering valt of staat met de beschikbaarheid van leerkrachten. Bij onvoldoende beschikbaarheid van 
leerkrachten, wordt thuisonderwijs vervangen door huiswerk. Er vindt afstemming plaats met Forte 
Kinderopvang over hun mogelijkheden van opvang. 
 
Indien noodzakelijk zijn er laptops voor het thuisonderwijs beschikbaar. Hiervoor moet een 
gebruikersovereenkomst ingevuld worden. 
 
Kwetsbare leerlingen en ouders in cruciale beroepen 
Leerlingen die voldoen aan de doelgroep omschrijving 'kwetsbare leerlingen’ worden opgevangen op school 
(mits RIVM/GGD dit goedkeurt). Deze leerlingen worden toegevoegd aan de jaargroep en maken zelfstandig 
het thuisonderwijsprogramma voor die dag.  
 
Bij gezinnen waar beide ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep krijgen zo mogelijk voorrang bij het 
kiezen uit de scenario’s van fysiek onderwijs: 
> Scenario 1: fysiek onderwijs op maandag en donderdag 
> Scenario 2: fysiek onderwijs op dinsdag en vrijdag. 
De overige leerlingen worden door school ingedeeld waarbij rekening gehouden wordt met de 
groepsgrootte. 
 
Gedragslijn voor in de lokalen  
De inrichting van de lokalen wordt ingedeeld op het advies van het RIVM. De leerlingen moeten goed 
afstand houden tot de leerkrachten. Dit zal voor de kleutergroepen een extra uitdaging blijven. 
De lokalen worden goed geventileerd. Adviezen voor ouders: 

• Kleed de kinderen met kleding die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en kan worden 
'vastgemaakt' (knopen van broeken, klittenband e.d.). Dit betreft vooral de jongste leerlingen. 

• Geef eten en drinken mee dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd'  
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Pauzetijden en buitenspelen 
De pauzetijden wordt ingedeeld op het advies van het RIVM. Om verspreiding zo veel mogelijk tegen te gaan 
worden contactmomenten met andere groepen beperkt en gelden gespreide pauzemomenten. 
 
Brengen en halen 
De kinderen worden bij voorkeur door één volwassene gebracht en gehaald. Kinderen uit hogere groepen 
komen zoveel mogelijk zelf naar school. 
Er is inloop van 08.20 tot 08.30 uur. Daarna is de deur gesloten. Wij verzoeken kinderen niet eerder dan 
08.20 uur naar school te komen, zodat ze meteen naar binnen kunnen.  

• Ouders mogen het plein en het gebouw niet betreden. Wij vragen ouders bij het halen en brengen 
de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren en daarbij wordt geadviseerd om een 
mondmasker te dragen. 

• De kinderen zijn verdeeld in cohorten. Doordat wij verschillende in- en uitgangen hebben en een 
ruime hal hoeven wij geen gespreide begin- en eindtijden aan te houden. 

• De kinderen komen in de ochtend (druppelsgewijs) binnen en gaan gelijk naar de eigen klas om de 
handen te wassen. 

• Aan het eind van de lesdag worden leerlingen groepsgewijs naar buiten gebracht 
De groepen 1,2,3 en 4 komen net als nu door de zij-ingang.  
De groepen 5,6, 7 en 8 gaan door de hoofdingang. 

 

Contact met ouders  
De leerkrachten versturen via de mail de weektaken naar de ouders. Daarnaast versturen de leerkrachten 
via de schoolapp leuke ideeën voor extra thuisopdrachten. 
Bij thuisonderwijs langer dan één week zetten de leerkrachten per groep een padlet open waarmee het 
thuiswerk kan worden gedeeld en bekeken. 
 
Ouders kunnen ten alle tijden contact opnemen met de leerkracht via de mail of telefonisch. Mocht het 
thuisonderwijs langer dan twee weken duren dan bellen de leerkrachten alle ouders op om te vragen hoe 
het gaat. Dit wordt herhaald afhankelijk van de duur van het thuisonderwijs. 
 
Daarnaast is directeur Fred de Wildt en intern begeleider Jessie Lucas ook alle dagen bereikbaar voor vragen 
via de mail en/of telefonisch.  

fred.dewildt@isobscholen.nl 

jessie.lucas@isobscholen.nl  
 
Gezondheid en hygiëne-maatregelen op school  
Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en dienen onderling de 1,5 meter 
afstand te houden. Op school zijn voldoende papieren doekjes en zeep aanwezig. Zelftesten zijn in 
voldoende mate op school aanwezig voor leerkrachten en leerlingen van groep 6 t/m 8. Deze worden 
verstrekt na advisering van het RIVM. 
 
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. De 
leerlingen wassen op regelmatige basis de handen. Leerlingen krijgen dagelijks instructie om de handen 
goed te wassen. De leerlingen drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes.  

• Terugkerende training en aandacht voor routinematig handen wassen en het hoesten in de 
elleboog. 

• Medewerkers en leerlingen moeten hun handen schoonmaken bij aankomst op school  
• Voor en na het spelmoment worden de handen gewassen. 
• Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na elk toiletbezoek, voor en na het eten, na 

hoesten of niezen. 
 
Eten en drinken  

• Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch. 
• Kinderen mogen geen voedsel delen. 
• Traktaties zijn toegestaan, wanneer het individueel verpakt is.  
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Thuisblijf regels – gezondheid leerlingen 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.  
 
Opvang 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. 
 
Looptijd 
Onbekend is hoelang deze maatregelen van kracht zijn. Afhankelijk van aanwijzingen van de overheid of het 
schoolbestuur zal het beleid tussentijds zo nodig worden bijgesteld. 
 
Wanneer de scholen weer volledig open mogen, wordt er extra aandacht besteed aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Hiervoor wordt de methode Leefstijl gebruikt en kan er eventueel Rots & Water worden 
ingezet. Daarnaast kunnen opdrachten worden gebruikt/herhaald van de Gouden Weken.   

 


