
Werkwijze afwezigheid leerkracht vanwege corona gerelateerde klachten  

 

Wanneer een 

leerkracht ziek is of 

niet mag werken 

vanwege corona 

gerelateerde 

klachten, zoeken we 

eerst binnen het 

team naar een 

invaller. We vinden 

het fijn dat er voor 

de kinderen een 

bekend gezicht voor 

de klas staat. 

Is er binnen het team 

geen invaller 

beschikbaar, dan 

zoeken we extern 

naar een invaller. De 

vraag zetten we uit 

in onze inval-poule.  

Is er een invaller 

beschikbaar, dan zetten 

we deze in. We zorgen 

voor een goede 

overdracht zodat het 

onderwijsprogramma 

gecontinueerd wordt 

 

Is er geen invaller 

beschikbaar, dan melden 

we dat zo snel mogelijk 

aan jullie en blijven de 

kinderen thuis. Bij acute 

gevallen informeren we 

jullie middels een 

spoedbericht 

(telefoonboom of 

groepsapp) 

Heeft de leerkracht milde 
klachten? Dan krijgen de 
leerlingen zo snel mogelijk 
thuisonderwijs. Dit geldt voor 
groep 3 t/m 8. Het gaat dan 
om (live) instructies en 
vragenuurtjes. 

 

Groepen 1/2: Er staat 
een blad met allerlei 
suggesties voor 
activiteiten om thuis te 
doen op de startpagina 
van de website. Bij 
langere afwezigheid 
volgt er een 
weekprogramma. 

Groep 3 t/m 8: Er staat 
software klaar in de 
classrooms waar de 
kinderen eerst mee 
kunnen oefenen. Het 
werk van de kinderen 
kan worden opgehaald 
op school of wordt 
thuisgebracht. De 
school informeert u 
hierover.  

De taakkaart staat in 
de classroom. 

 

Heeft de leerkracht zwaardere 

klachten? Dan worden er geen 

instructies en/of vragenuurtjes 

aangeboden en werken de 

leerlingen zelfstandig verder *. 

Is de leerkracht voor langere 

tijd afwezig dan zullen we 

blijven zoeken naar een 

invaller. Wanneer er langer 

dan een week geen invaller 

beschikbaar is, gaan we 

schuiven met groepen, zodat 

we de groepen evenredig 

belasten. 

*Als er een andere leerkracht 

thuiszit zonder corona omdat 

deze leerkracht bijvoorbeeld 

onder de risicogroep valt. 

Kunnen de vragen over het 

werk in een aparte classroom 

worden gesteld. Hierover 

krijgen de betreffende 

leerlingen en ouders 

persoonlijk bericht. 


