Sibculo, 30 oktober 2020
Betreft: Onderwijs in de komende periode

Beste ouders, verzorgers,
We zien het aantal leerlingen dat verplicht thuis moet blijven, omdat er een besmetting of
vermoeden hiervan in het gezin is, toenemen. Hierdoor missen zij naast de omgang met
klasgenoten, ook veel onderwijs. Daarnaast is het ook niet uit te sluiten dat leerkrachten
verplicht worden tot thuisblijven in verband met een (vermoeden van) besmetting.
Om het onderwijs toch door te laten gaan, hebben we enkele richtlijnen opgesteld die we
door middel van deze brief met u willen delen.
Leerlingen die verplicht thuiszitten
Om te bepalen welke actie we ondernemen voor leerlingen die thuiszitten, hanteren we
onderstaande beslisboom. De leerkracht onderhoudt contact met ouders en de leerlingen,
door middel van Parro en telefoon. De betrokken leerkrachten zijn, zodra de lesdag voorbij
is, bereikbaar voor ondersteuning en uitleg.

Leerkrachten die verplicht thuiszitten
Uiteraard kan zich ook een situatie voordoen waarbij een leerkracht verplicht thuis moet
blijven. Indien deze situatie zich voordoet, zullen we de onderstaande acties ondernemen.
Bij afwezigheid van een leerkracht zal in eerste instantie gekeken worden naar de
mogelijkheid om andere leerkrachten in te zetten. Hierdoor kan het voorkomen dat extra
begeleiding zowel in als buiten de klas tijdelijk vervalt.
Indien inzet van een andere leerkracht niet mogelijk blijkt, blijft nog één optie over. Dit is het
verdelen van leerlingen uit een groep over meerdere klassen. Leerlingen nemen dan plaats
in het lokaal bij een andere jaargroep en werken vooral aan zelfstandige opdrachten.
De leerkracht zorgt voor instructievideo’s voor de vakken taal, spelling en rekenen.
Daarnaast is de leerkracht op vaststaande tijden beschikbaar voor extra instructie en hulp
via een chatfunctie in Google Hangouts.
In het geval van het wegvallen van een leerkracht bij de kleutergroepen of groep 3, zullen
we een andere groepsleerkracht doorschuiven naar deze groepen. De groep die overblijft
zonder groepsleerkracht zal zoals eerder beschreven, verdeeld worden.
Het valt helaas niet uit te sluiten dat we in een situatie terechtkomen waarbij meerdere
leerkrachten afwezig zullen zijn. We zullen er alles aan doen om het te vermijden, maar het
valt niet uit te sluiten dat sommige groepen in deze situatie thuisonderwijs krijgen
aangeboden.
Mochten er op landelijk niveau andere maatregelen of richtlijnen aangekondigd worden,
dan zullen we ons beleid hier uiteraard op aanpassen. We zullen u dan zo spoedig mogelijk
op de hoogte stellen.
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u terecht bij directeur Jurgen Bosma.
Hij is bereikbaar via zowel telefoon (0523-241318) als e-mail (info@cnbs-windesheim.nl).
Vriendelijke groet,
Team
CNBS Windesheim

