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Onderwijs bij quarantaine van leerlingen en/of leerkrachten 
 
We zijn blij dat onze school weer open is. Toch moeten we rekening houden met situaties waarin we door 
coronamaatregelen niet naar school kunnen. Omdat er verschillende situaties zijn, zijn er ook verschillende 
procedures. Daarom is het lastig om een vaste procedure van tevoren te communiceren. Het moment waarop 
de quarantainemaatregel bekend wordt, bepaalt op welke manier we het kunnen oppakken. Daarbij zal ieder 
scenario altijd maatwerk blijven en doen we wat binnen onze mogelijkheden ligt. De aanpak die wij beschrijven 
in dit document is daarbij het uitgangspunt. 
 
Wanneer één van onderstaande scenario’s plaatsvindt tijdens de lesdag, krijgen de leerlingen een werkpakket 
mee naar huis. Het is fijn als alle kinderen daarvoor standaard een tas op school hebben liggen.  
 
In de scenario’s wordt uitgegaan van leerlingen en leerkrachten die in quarantaine zitten, maar wel in staat zijn 
om hun werkzaamheden uit te voeren. Wanneer een leerling of leerkracht ziek is dan gelden de normale 
afspraken. Bij ziekte verwachten we niet dat leerlingen of medewerkers in staat zijn om werkzaamheden uit te 
voeren. 
 
 
De verschillende scenario’s van quarantaine en onze aanpak: 
 
 

Scenario 1: De hele groep in thuisquarantaine  
 

Als een leerling of leerkracht positief getest wordt, gaat de hele groep 10 dagen in quarantaine. Personeel en 
leerlingen kunnen zich na 5 dagen laten testen. Dit is vrijwillig. Als de test negatief is, mogen ze uit quarantaine 
en weer naar school. Personeel of leerlingen die zich niet laten testen, mogen na 10 dagen uit quarantaine als 
zij geen klachten hebben. 
 
Onderbouw en bovenbouw  
Op school ligt een werkpakket klaar voor alle leerlingen. Distributie van dit pakket is afhankelijk van het 
moment waarop de groep in quarantaine moet. Wanneer tijdens lesuren het besluit komt om in quarantaine te 
gaan, kunnen leerlingen het pakket direct mee naar huis nemen. Indien buiten lesuren bekend wordt gemaakt 
dat een groep in quarantaine moet, kijken we of het mogelijk is om de werkpakketten af te leveren aan huis. 
Dit kan alleen wanneer er voldoende medewerkers zijn die niet in quarantaine zitten.  
 
Leerjaar 1 en 2 
Het werkpakket wordt aangevuld met filmpjes van de leerkracht. 
 
Leerjaar 3 t/m 8 
Het werkpakket wordt aangevuld met online instructie door de leerkracht. Via MS Teams of Parro wordt het 
rooster gecommuniceerd.  
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Scenario 2: Een of enkele leerlingen in quarantaine  
 

Er zijn ook situaties mogelijk waarin een enkele of meerdere leerlingen thuis in quarantaine zitten terwijl de 
leerkracht op school is met de overige leerlingen. We hanteren de beslisboom om vast te stellen of en wanneer 
een leerling (weer) naar school kan. 
 
Leerjaar 1-2  
De leerling maakt thuis gebruik van een werkpakket. Ouders kunnen het werkpakket afhalen op school nadat 
een tijd is afgesproken. Het pakket ligt dan klaar bij de schoolpoort. Indien ouders zelf ook in quarantaine 
zitten, maken we een afspraak om het pakket aan huis af te leveren. Ons streven is om dit binnen een dag te 
organiseren. De leerkracht zal via Parro één of meerdere contactmomenten afspreken met de leerling.   
 
Leerjaar 3 t/m 8  
Leerlingen die thuis in quarantaine zitten volgen met behulp van een live-verbinding via MS Teams de 
instructies die plaatsvinden in de klas. Met behulp van het werkpakket kunnen leerlingen de les zelfstandig 
verwerken. Wanneer leerlingen vragen hebben, kunnen ze via MS Teams contact leggen met de leerkracht 
en/of hun klasgenoten. Via MS Teams kunnen leerlingen ook samenwerken. Indien nodig kan het werkpakket 
ook worden voorzien van een laptop.  
 
 

Scenario 3: Leerkracht in quarantaine en leerlingen op school 
 

Leerjaar 1 en 2 
Als een andere leerkracht beschikbaar is, neemt die leerkracht deze groep over. Wanneer dit niet het geval is, 
zorgt de andere leerkracht van de onderbouw voor de hele groep. Via het digitaal schoolbord worden 
contactmomenten/activiteiten georganiseerd tussen leerkracht en leerlingen. 
 
Leerjaar 3 t/m 8 
Er worden instructies gepland in kleine groepjes waarbij de leerkracht online aanwezig is via het digitaal 
schoolbord. De andere leerkracht van de bouw houdt toezicht. 
 
 
Privacy 
Tijdens onlinelessen houden wij ons aan het privacybeleid zoals we hebben vastgesteld. Het is niet toegestaan 
om lessen via Teams op te nemen. Ook foto’s of filmopnames maken van het beeldscherm met je eigen 
telefoon, is niet toegestaan. Wanneer het geen meerwaarde heeft voor de les zullen leerlingen in de klas niet 
zichtbaar in beeld komen bij uitvoering van scenario 2. 
 


