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Protocol onderwijs in geval van schoolsluiting 

 

Algemene aandachtpunten: 

 

Teams: alle leerlingen hebben toegang tot Teams en kunnen daar de benodigde 

documenten (bijv. agenda, weekschema, werkbladen, instructiefilmpjes) vinden. 

 

Indien de leerkracht positief getest én ziek is:  

Instructies en online bijeenkomsten komen te vervallen. In overleg stelt duo-collega of 

MT het week-werkschema op en is, indien mogelijk, beschikbaar op vaste tijden 

volgens onderstaande afspraken voor contact. 

 

Vormgeven aan contact tijdens (gedeeltelijke) schoolsluiting: 

Contact met ouders: via Parro-chat, per e-mail en Teams (voor eventuele gesprekken). 

Contact (instructie en informeel) met leerlingen: via Teams 

Documenten voor de leerlingen groep 1-4: Mail ouders, Parro of Teams 

Documenten voor de leerlingen groep 5-8: Teams 

 

Online contact en instructie: 

 

We hebben in de voorgaande schoolsluitingen ervaring opgedaan met het online 

onderwijs. Uit deze ervaringen en uit de feedback vanuit ouders hebben we 

onderstaand schema samengesteld. We hebben hierbij rekening gehouden met 

voldoende online instructie-, contact- en verwerkingsmomenten. 

 

Groep 1/2: wanneer de school volledig moet sluiten heb je online tijd voor contact en 

instructie. Om devices beschikbaar te houden voor andere kinderen binnen het gezin, 

starten de groepen 1/2 later met de kringactiviteiten.   

 

Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2a  10.30 (fruit) 12:30(kring) 13.00 (gr 2) 12:30(kring) 10:30 (fruit) 

1/2b  10.30 (fruit) 12:30(kring) 13.00 (gr 2) 12:30(kring) 10:30 (fruit) 

1/2c  10.30 (fruit) 12:30(kring) 13.00 (gr 2) 12:30(kring) 10:30 (fruit) 

 

Groep 3: we schakelen over naar online onderwijs: om 8:45 dagopening in Teams, een 

activiteit van maximaal 30 minuten 

 

Voor de basisvakken vindt instructie plaats met behulp van instructievideo's. VLL 

(vanuit de methode) en rekenen en schrijven door de leerkracht opgenomen. 

Leerkrachten geven vorm aan online ondersteuning met subgroepen op gebied van 

rekenen en technisch lezen. 

 

Leerkrachten delen een weekschema met het programma en op welke momenten de 

instructie in de subgroepen tussen 9:00 en 12:00 gegeven wordt. Leerkrachten zijn in 

de ochtend online beschikbaar voor ondersteuning en vragen. 
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Groep 4 t/m 8: we schakelen over naar online onderwijs: om 8:45 dagopening in 

Teams. 

Voor de basisvakken vindt online instructie plaats: rekenen, taal, spelling, begrijpend 

lezen. De leerkracht zorgt tussendoor voor 15 minuten fruit-/drinkpauze 

9:00 rekenen 

10:00    taal 

11:00    spelling 

12:00    begrijpend lezen 

 

Daarnaast gedurende de reguliere schooltijden is de leerkracht online beschikbaar voor 

contact via Teams 

  

Overige aandachtspunten als we volledig sluiten: 

• Alle leerkrachten zijn vaardig in/met Teams 

• Zaakvakken krijgen invulling als we langer dan 1 week afstandsonderwijs 

verzorgen. Extra aanbod voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften krijgt 

invulling als school langer dan een week sluit. De Intern Begeleider pakt dit op. 

• Leerlingen uit de projectgroep: Margriet (IB’er) voorziet in contact en aanbod 

(ook in de eerste week). 
 

 

FAQ: 

 

 

Hoe zorgen we dat alle inloggegevens individueel bij alle ouders/leerlingen 

terechtkomt? 

De groepen 2 t/m 8 hebben eerder een inlog ontvangen. Nieuwe leerlingen krijgen via 

de mail de inloggevens. De leerkracht kan deze zelf vinden in Teams. Ga naar Bo NBS 

Boeimeer->ICT->bestanden->Teams 

 

Instructiefilmpjes opnemen, wat gebruiken we? 

Dat doe je op je eigen manier, volgens je eigen voorkeur passend bij jouw 

vaardigheden en jaargroep. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van Loom, en deze 

delen via Teams (bovenbouw) of instructie opnemen en uploaden op jouw afgesloten 

YouTube account. 

 

Wat als tijdens een (gedeeltelijke) schoolsluiting de leerkracht ziek is? 

Indien (een van de) groepsleerkrachten ziek is komen de contact- en 

instructiemomenten momenten te vervallen. De planning (agenda Teams of 

weekschema) wordt voortgezet door duo-collega of MT. 

 

Extra aanbod voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften krijgt invulling als 

school langer dan een week sluit. Welke kinderen vallen hieronder; wie pakt dit 

op?  

Deze taak ligt bij de Intern Begeleider. 
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Het aanbod voor thuisonderwijs: basisvakken of ook zaakvakken? 

We bepalen na een week thuisonderwijs of we de zaakvakken toevoegen aan het 

aanbod basisvakken. 

 

Moeten de zorgleerlingen voor eventuele noodopvang vooraf in kaart worden 

gebracht? 

Ja, deze leerlingen moeten in kaart worden gebracht. Dit doet de Intern Begeleider. Op 

het moment van een schoolsluiting wordt er gekeken naar maatwerk. 

 

Wat doen we als ouder(s) de inloggegevens van Teams kwijt zijn? 

Wanneer de inloggegevens van Teams kwijt zijn neemt de ouder contact op met de 

betreffende leerkracht. De leerkracht zal de gegevens opnieuw verstrekken. 
 

. 

Overwegingen hoe dit plan tot stand is gekomen: 
 

In het onderstaande gedeelte staan overwegingen hoe de keuzes uit dit plan tot stand 

zijn gekomen. Hierin staan de punten rondom de besluitvorming die we intern hebben 

gebruikt.  
 

 

Organisatorisch 

● Hoe zorgen we ervoor dat alle leerlingen / ouders toegang hebben tot de digitale 

leeromgeving(en)? 

○ Onze ouder(s) ontvangen inloggevens voor Teams. Nieuwe leerlingen 

(instroom bij kleuters of zij-instroom) krijgen deze informatie bij de start 

van de leerkracht. (staan in het kanaal ICT van Teams ) Vragen over 

Teams kunnen aan de leerkracht worden gesteld. Zij hebben de ICT-

coördinator als bron.  

● Hoe zorgen we ervoor dat alle leerlingen / ouders beschikking hebben over een 

computer met internettoegang die kan werken met onze softwaretoepassingen? 

○ Wanneer een ouder niet beschikt over een device, stelt de school deze 

ter beschikking (met gebruik van een bruikleenovereenkomst).  

● Willen we ook fysieke leermiddelen (boeken, spellen, speelmaterialen) 

distribueren en hoe doen we dat? 

○ Ja. Dit ook om de grote hoeveelheid printwerk tegen te gaan. Bestaand 

materiaal (zoals les- en werkboeken) worden zoveel mogelijk fysiek 

gedeeld op de eerste dagen van onderwijs op afstand. Het materiaal kan 

worden opgehaald op een (schoolbreed) vast moment.  
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● Wat kunnen we betekenen - in het kader ook van kansengelijkheid - voor 

situaties waarin leerlingen thuis in een omgeving zijn, waar het leren lastig is / 

onvoldoende begeleid en gestimuleerd kan worden (NT2, laag opgeleid, ouders 

te weinig beschikbaar/te weinig begeleidend)? 

○ Door de leerkracht worden de leerlingen gevolgd. Zorgleerlingen (m.b.t. 

deze situatie) zijn in kaart gebracht door de intern begeleider. De 

onderwijsassistent gaat een (extra) rol spelen in de begeleiding van deze 

leerlingen. De leerlingen die hieronder vallen zullen worden uitgenodigd 

om naar de noodopvang van school te komen. De onderwijsassistent zal 

deze leerlingen op school begeleiding bieden.  

● Hoe kunnen we samenwerken met andere scholen (bijvoorbeeld binnen ons 

bestuur) bij het maken van leerbronnen en opdrachten? 

○ De aanpak tussen de verschillende scholen wordt vergeleken. We werken 

allen aan de hand van deze vragenlijst en voeren de dialoog tijdens de 

directieberaden.  

● Wat zijn tijdelijk nieuwe of andere taken in dit kader en hoe verdelen we die op 

een slimme manier? En wat betekent het voor de rollen (zoals directeur, IB’er)? 

○ Het MT behoud samen met de intern begeleider het overzicht. Zij hebben 

intensief contact met de leerkrachten en elkaar. Zij signaleren en sturen 

bij waar nodig. De leerkrachten hebben wekelijks overleg op bouwniveau 

en zorgen middels de dialoog voor eenzelfde werkwijze. 

● Kunnen we microklasjes (helpen) organiseren, deels in het schoolgebouw voor 

leerlingen van wie de ouders in vitale beroepen actief zijn? Denk aan groepen 

van maximaal zo'n 3-4 leerlingen die bij elkaar komen om samen te leren, onder 

begeleiding van een leerkracht, vrijwilliger of professional die noodgedwongen 

niet kan werken. 

○ Wanneer we er voor kiezen om dit te organiseren en daarmee de taak 

aan één van onze medewerkers toe te bedelen, betekent dit dat er ergens 

anders wordt ingeleverd.  

 

Software / methodes 

● Welke software / digitale methodes zijn er in huis en kunnen ook vanuit thuis 

gebruikt worden? 
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○ Taalzee, Rekentuin, Ambrasoft, Kleuterplein, 123-zing, Spelling in Beeld. 

Spellingoefenen.nl en Squla.  De inloggegevens zijn al eerder verstrekt 

aan ouders 

● Welke aanvullende software / digitale methodes waarvoor een licentie nodig is, 

zijn nuttig om aan te schaffen? 

○ Op dit moment geen. 

● Welke gratis aanvullende software / digitale methodes kunnen en willen we 

gebruiken? 

○ Spellingoefenen.nl 

● Waar moeten we aandacht besteden aan AVG? 

○ Wanneer er software wordt gebruikt die buiten ons pakket ligt en er 

persoonsgegevens worden uitgewisseld, moet er een 

verwerkersovereenkomst onder liggen.  

 

Communicatie en samenwerken 

• Hoe en hoe vaak communiceren we met leerlingen / ouders? Denk aan: 

(beeld)belafspraken, chat / mail voor vragen gedurende de dag. 

Voor ouders bereikbaar via Parro, mail en telefoon (alleen schooltelefoon) op de 

werkdagen van de leerkracht. Oudergesprekken via Teams of per telefoon. 

Een afgebakende tijd na school kunnen ouders via Parro chat, mail of telefoon terecht 

met voor vragen. Bijvoorbeeld tussen 15:00 & 16:00. 

 

● Hoe werken we samen als team? Denk aan: tussentijdse afstemming over het 

beleid, elkaar helpen, samenwerken aan inhouden (bijv. Instructiefilmpjes of 

opdrachten) 

Groep Afspraak 

1-2 Wekelijks is er een overlegmoment tussen de leerkrachten.  

3-8 Eén keer in de week via Teams met bouw samenkomen. 

5-8 Met de bouw één keer per week samenkomen.   

Algemeen Elkaar frequent spreken/zien is belangrijk om af te stemmen en  

dezelfde werkwijze te borgen. 
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Aanwezigheid/werken vanuit school is mogelijk mits afstand van 1,5 

meter bewaard blijft en we niet met een grote “brandhaard” te maken 

hebben.  

Schoolbreed overleg bij volledige schoolsluiting: iedere maandag en 

donderdag om 16:00 via Teams 

 

● Hoe ontsluiten we werkwijzen, handleidingen e.d. zodat alle betrokkenen zoveel 

mogelijk zelf de informatie kunnen vinden? 

Groep Afspraak 

1-2 Eventuele lessen worden gedeeld via de Teams of Parro omgeving. 

3-8 Wij gebruiken Teams om materiaal te delen.  

 

 

Inhoudelijk 

● Wat zijn realistische leerdoelen als het gaat om: aanleren van nieuwe stof / 

onderhouden van kennis en vaardigheden 

Groep Afspraak 

1-2 Nieuwe leerstof wordt, waar nodig, middels een online instructie 

aangeboden. Op toerbeurt wordt er een (thuis)opdracht op Parro 

geplaatst (ma, woe, vrij) 

3-4 Nieuwe stof aanbieden, de doorgaande lijn in de methode volgen. 

5-8 Nieuwe stof aanbieden, de doorgaande lijn in de methode volgen. 

 

● Maken we onderscheid tussen wat we verwachten van leerlingen in 

verschillende groepen (bijv. kleuters, groep 8?) 

Groep Afspraak 

1-2 Het type onderwijs zorgt ervoor dat de kinderen, in grotere mate 

dan andere groepen, afhankelijk zijn van de nabijheid van ouder(s). 

Het jonge kind leert spelenderwijs. We spelen hier op in door het 

gebruik van de weekplanning.  

3-4 Ja. Wel gebruiken we de methode als leidraad. Deze groepen zijn 

ook nog erg afhankelijk van de nabijheid van ouder(s). 
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5-8 Ja, Groep 5/6 en groep 7/8 zijn verschillend in aanbod. We streven 

daarentegen wel naar dezelfde werkwijze binnen deze groepen.  

 

● Wat zijn kansrijke leeractiviteiten in de thuiscontext voor de verschillende 

leeftijdsgroepen? 

Groep Afspraak 

1-2 Laagdrempelige activiteiten voor thuis die gebruik maken van 

eenvoudige middelen die iedereen voorhanden heeft. Met een 

duidelijke uitleg voor ouders.  

3-4 Zorgen voor afwisseling, gebruik software, gebruik van de 

lesmaterialen van school (methode schriften), inzet van actieve 

werkvormen en activiteiten in en rond huis. We zetten deze 

activiteiten facultatief in.  

5-8 Creatieve opdrachten, technisch lezen, verwerking van een 

zaakvak, sporten, leerspellen op het gebied van rekenen, spelling, 

etc. 

 

● Hoeveel werktijd verwachten we van de leerlingen per schooldag? 

Groep Afspraak 

1-2 Bij de focus op een gestructureerde taak (bijv. de Parro opdracht): 

maximaal 30 minuten. Daarnaast aanvullend met het spel wat van 

nature plaats vindt thuis (met als leidraad de weekplanning). Daar 

leert het jonge kind enorm veel van. 

3-4 De aangeboden stof die op de weekplanning per dag staat 

uitgeschreven (en overeenkomt met het aanbod wat normaliter op 

een schooldag wordt gegeven) is af. 

5-8 We delen de tijden die we in de klas besteden aan de verschillende 

vakken. Ouders en kinderen kunnen dit gebruiken als leidraad. De 

hoeveelheid werk komt overeen met dat van een reguliere 

schooldag.  

 

● Hoe weten de leerlingen wat ze wanneer moeten doen (dagtaken, 

weekplanning)? 
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Groep Afspraak 

1-2 Er wordt een weekplanning ingezet gecombineerd met de  

opdrachten die via Parro worden gecommuniceerd. 

3-4 Dit staat uitgeschreven in de weekplanning.  

5-8 Dit staat uitgeschreven in de weekplanning. In groep 7 en 8 wordt 

dit ingepland in Teams. Voor groep 5-6 geldt: zijn zij nog niet 

gewend aan de agenda in Teams, dan wordt er een weekschema 

gedeeld.  
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● Hoe doseren we, zodat de leerlingen enigszins in hetzelfde tempo blijven 

werken? 

Groep Afspraak 

1-2 Dit is erg afhankelijk van de thuissituatie en de nabijheid van de 

ouder. Contact met de ouder(s) is hier erg belangrijk. Er is 

daarnaast sprake van een weekplanning op niveau. Dit zorgt voor 

differentiatie.  

3-4 Door de weekplanning.  

5-8 Door de weekplanning.  

Schoolbreed  Door ook kinderen en ouders te bevragen of het lukt. Het contact 

met ouders is belangrijk.  

 

● Hoe controleren we of de leerlingen doen wat verwacht wordt (en toetsen we de 

leeropbrengsten)? 

Groep Afspraak 

1-2 We vragen een foto (met eventuele beschrijving) terug. Deze 

kunnen via Parro worden aangeleverd. 

3-4 Groep 3 vraagt de ouders om na te kijken, gezien het eenvoudige 

niveau, minimale tijdsinspanning en de mogelijkheid tot directe 

feedback. Werkboeken na een periode terug om na te kijken. De 

resultaten van het gebruik van software thuis is door de leerkracht 

in te zien. 

5-8 Leerkracht antwoorden online zetten of werkboeken na een periode 

terug om na te kijken. We toetsen terug als leerlingen weer live op 

school zijn om te kijken of stof beheerst wordt. Gemaakt werk te 

plaatsen door de kinderen in Teams.  

Gebruik van software thuis is door de leerkracht te bekijken. 

Schoolbreed Verkennen gedurende de eerste periode of het aanleveren van 

werk middels Teams een mogelijkheid is.  
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● Hoe bieden we ook goede, niet-digitale leeractiviteiten aan? 

Groep Afspraak 

1-2 Dit doen we middels de weekplanning. Hier staan deze opdrachten 

omschreven.   

3-4 Dit doen we middels de weekplanning. Hier staan deze opdrachten 

omschreven.  

5-8 Dit doen we middels de weekplanning. Hier staan deze opdrachten 

omschreven.  

Algemeen  

 

● Hoe kunnen we ouders betrekken als partners en ze instrueren / informeren / 

begeleiden bij het op een goede manier begeleiden van het leerproces? 

Groep Afspraak 

1-2 Telefonisch contact onderhouden. Videobellen naar behoefte. Bij 

ouders/kinderen waarbij weinig terugkoppeling komt, zelf als 

leerkracht initiatief nemen om te informeren of er hulp nodig is. 

Overzicht creëren in het contact (wie heb ik wel en wie heb ik nog 

niet gesproken).  

Tip toevoegen aan een instructiefilmpje of berichtje op Parro over 

hoe aan te bieden (bijv. B spreek uit als BUH). 

3-4 Altijd openstaan voor hun vragen. Alles zo helder mogelijk 

uitschrijven (waar mogelijk een stappenplan). Uitleg geven over hoe 

kinderen te begeleiden. Navragen hoe het met ouders gaat. 

5-8 Altijd openstaan voor hun vragen. Alles zo helder mogelijk 

uitschrijven (stappenplannen). Uitleg geven over hoe kinderen te 

begeleiden. Navragen hoe het met ouders gaat. 

MT Volgen middels gesprek met leerkrachten hoe dit loopt. Samen in 

kaart brengen wie ‘er wordt gemist’.  
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Professionalisering 

● Hoe stemmen we de aanpak af op de kennis en vaardigheden van onze 

teamleden? (De balans tussen ‘niet te moeilijk’ en ‘zoveel mogelijk 

mogelijkheden gebruiken’.) 

We brengen de professionaliseringsbehoeften in kaart. Zowel het MT als de ICT- 

coördinatoren zullen ondersteunen bij het inrichten van de omgevingen. Op ICT-

gebied worden scholingsmogelijkheden geboden via Schoolupdate.  

Daarnaast is in de voorbereiding iedereen betrokken bij het samenstellen van 

deze afspraken. Dit beginpunt is daarmee haalbaar voor iedereen.  

● In hoeverre bieden we ruimte voor verschillen in aanpak, afhankelijk van de 

kennis en vaardigheden van onze teamleden? 

Verschil in aanpak is iets waar je niet aan ontkomt. In grote mate is dit 

afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de medewerker. Hierbij kun 

je denken aan: parttime werkende collega’s; collega’s met een gezin en (jonge) 

kinderen en collega’s die alleen wonen en ook geen duo hebben; belangrijk om 

elkaar niet te vergeten. Oog houden voor elkaar. 

 

Dit zijn factoren die meespelen en de werkwijze beïnvloeden. Daarbij vertrekken we 

vanuit de gezamenlijke afspraken en streefbeelden zoals hierboven omschreven.  

De kern en de basis van waaruit wij vertrekken is dat iedere werknemer zich hard 

maakt voor de continuïteit van het onderwijs binnen zijn/haar mogelijkheden. Iedere 

medewerker wordt gevolgd en is in beeld door het MT; zij bewaken het overzicht en 

ondersteunen/ sturen bij waar nodig.  

● Hoe organiseren we coaching en scholing om onze medewerkers te 

ondersteunen bij de uitvoering van deze andere manier van werken? 

De medewerkers komen wekelijks bijeen in hun bouw om ervaringen uit te 

wisselen. Er worden ‘good practices’ uitgewisseld en de ICT-coördinatoren 

kunnen scholing bieden op gepaste momenten (waar nodig).  

Via de online omgeving van Schoolupdate kunnen online cursussen worden 

gevolgd 

● Hoe borgen we werkwijzen en de nieuwe kennis die we opdoen met 

afstandsleren? 

Tijdens het bouwoverleg worden afspraken gemaakt. Deze worden onderaan dit 

document aangevuld.. 



 
 
NBS Boeimeer 

 


