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Nootdorp, 20 september 2020 

 

Betreft: plan van aanpak zieke/ afwezige leerlingen of leerkrachten in de corona-periode 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Nu de herfst in zicht is en september de eerste maand met “R” in de maand, zal ook het 

aantal leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten met (verkoudheids-)klachten toenemen. 

Dat heeft gevolgen voor ons onderwijs op school. 

Om met elkaar (school en thuis) goed voorbereid te zijn op een periode waarin thuiswerken 

meer dan waarschijnlijk weer ingezet zal worden om onderwijs te verzorgen, hebben we dit 

plan van aanpak opgesteld.  

Aanleiding 

In dit plan van aanpak willen we graag afspraken vastleggen hoe we het onderwijs 

vormgeven bij ziekte/ afwezigheid, met als doel de doorgaande lijn van het onderwijs zoveel 

mogelijk te borgen. 

In deze zorgelijke tijd, is het zaak dat we op elkaar kunnen vertrouwen. U mag erop 

vertrouwen dat wij als school de richtlijnen en maatregelen als genoemd in het protocol 

basisonderwijs naleven, wij vertrouwen erop dat u dat ook doet. Alleen SAMEN houden we 

het coronavirus zo goed mogelijk onder controle. 

Samenvatting plan van aanpak 

• Volg de beslisboom (zie bijlage) om te achterhalen of uw kind naar school kan of 
thuis moet blijven. 

• Op school hebben wij geen medische kennis. Twijfel over de gezondheidstoestand 
van uw kind of u zelf? Raadplaag uw huisarts of de GGD. 

• Heeft een leerkracht corona-gerelateerde klachten? Dan blijft de leerkracht thuis in 
afwachting van een corona-test. 

• Uitslag negatief, dan mag de leerkracht weer voor de groep. 

• Uitslag positief, dan blijft de leerkracht thuis en verzorgt bij milde klachten onderwijs op 
afstand. Leerkrachten krijgen advies van de GGD dit is maatwerk. 

• Geen vervanging voor de leerkracht beschikbaar? Dan verzoeken wij u de leerlingen 
thuis te houden en bieden wij vanaf uiterlijk de 3e dag onderwijs op afstand. 

• Meer info? Lees dan verder! 
 

http://www.sint-jozefschool.nl/
mailto:jozefschool@laurentiusstichting.nl


 

 

Sportparkweg 6-8, 2631 GA Nootdorp, Tel: 015-3109654, www.sint-jozefschool.nl, jozefschool@laurentiusstichting.nl 

 

 

 

Een leerling heeft klachten en moet volgens de beslisboom thuisblijven … 

• Heeft het kind voor aanvang van school klachten en geeft de beslisboom aan thuis te 
blijven, dan meldt u uw kind ziek via Social Schools. 

• Ontwikkelt de leerling onder schooltijd klachten en vermoeden wij koorts of 
benauwdheid, dan gaan wij ervan uit dat u bereikbaar bent om uw kind op te halen en 
thuis op te vangen. De leerling wordt in afwachting van de ouder buiten de groep 
geplaatst. Onlangs een nieuw (mobiel) telefoonnummer gekregen, geeft u dit dan 
door? 

• Is de leerling kortdurend afwezig/ziek  = < 3 dagen, dan wordt er geen onderwijs op 
afstand voor de leerling verzorgd. 

• Is de leerling langer ziek = > 3 dagen, dan meldt de ouder/ verzorger dit bij de 
leerkracht (via mail of Social Schools). De leerkracht zorgt uiterlijk aan het eind van 
ziektedag 4, voor een lesprogramma met de benodigde materialen. Er wordt met 
ouders/ verzorgers of een klasgenoot afgesproken hoe de materialen bij de leerling 
thuis komen. 

• De leerkracht is op afspraak na schooltijd tussen 15.30 en 16.00 uur beschikbaar voor 
vragen via Teams. Onder schooltijd is de leerkracht niet beschikbaar. 

 
Een leerkracht heeft corona-gerelateerde klachten en dan …  

• Blijft hij/zij volgens de richtlijnen van het RIVM thuis. De leerkracht zal zich laten testen 
op het corona-virus. Tot de uitslag van een corona-test bekend is, blijft de leerkracht 
thuis.  

• Vanaf maandag 21 september 2020 is er een voorrangsprocedure van kracht, streven 
is om de uitslag op dezelfde dag als de test beschikbaar te hebben, zodat de 
leerkracht snel weer voor de klas kan, als de klachten dat uiteraard toelaten en de 
testuitslag negatief is. 

 
Is de leerkracht onverhoopt positief getest op het corona-virus? Dan zal de GGD advies 
uitbrengen over de termijn van thuisblijven en start een eventueel bron- en 
contactonderzoek. Als de GGD aanleiding ziet om leerlingen en/of ouders bij dat onderzoek 
te betrekken nemen zij contact met ons of u op.  
 
De 1e ziektedag van de leerkracht 
 

• De 1e ziektedag wordt geprobeerd leerlingen op school op te vangen, door een 
invaller of het verdelen van de groep, lukt dat niet (bijv. door afwezigheid van 
meerdere leerkrachten) dan verzoeken wij u uw kind thuis te houden.  

• De leerkracht laat zich op de eerste ziektedag indien mogelijk testen, wij vragen 
daarvoor waar mogelijk en toegestaan een test aan via de voorrangsprocedure. 

• Is de uitslag dezelfde dag beschikbaar en negatief, dan kan de leerkracht bij 
milde klachten de volgende (werk-)dag weer voor de groep. 

• Is de testuitslag dezelfde dag niet beschikbaar of positief dan maakt de 
leerkracht uiterlijk de 2e ziektedag een lesprogramma in Teams en zorgt dat 
materialen bekend zijn bij de leerlingen of collega’s.   
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Vanaf uiterlijk de 3e ziektedag bij milde klachten van de leerkracht 

• Vanaf uiterlijk de 3e ziektedag wordt er onderwijs op afstand gegeven, waarbij de 
leerkracht volgens het gedeelde programma, instructie(-filmpjes) en ondersteuning 
biedt. In dat geval zullen wij de benodigde materialen op afspraak op school laten 
halen, zodat er thuis gewerkt kan worden. 

 
Is de leerkracht positief getest en in thuisquarantaine OF niet in staat gezien de aard 
van de klachten om vanuit huis werkzaamheden te verrichten, dan:  
 

• 1. Wordt gevraagd of parttime collega’s extra kunnen/ willen werken of wordt bij onze 
invalpool gevraagd om een vervanger te leveren. De praktijk leert echter dat 
invalverzoeken slecht/niet te vervullen zijn, zeker in deze tijd. 

• 2. Wordt geprobeerd de groep te verdelen onder andere groepen.  

• 3. Lukt verdelen niet dan wordt u verzocht uw kind thuis te houden.  
Er wordt dan alsnog een onderwijsprogramma voor thuis opgezet, waarbij de 
leerlingen vanuit huis een programma volgen en collega’s op afspraak tussen 15.30 
en 16.00 uur via Teams ondersteuning bieden aan de thuiswerkende leerlingen.  

• In dit geval zullen wij de benodigde materialen op afspraak op school laten halen, 
zodat er thuis gewerkt kan worden 

 
Delen van informatie over testen en testuitslagen 
Medische gegevens zijn erg privacygevoelig, we hebben er juist in deze tijd behoefte aan 
veel geïnformeerd te worden, omdat we terecht zorgen hebben over eventuele besmettingen 
of de kans daarop voor onze kinderen en onszelf. Het delen van gegevens zoals wie er 
getest is en wat de uitslag is mogen wij wettelijk NIET met u delen, als wij daar geen 
nadrukkelijke toestemming voor hebben van de betrokkenen. Wij vertrouwen op uw begrip. 
De GGD neemt contact met school op of onze leerlingen of onze ouders/ verzorgers als daar 
aanleiding toe is. U mag vertrouwen op tijdige en volledige informatie, binnen de regels die 
daarvoor gelden. 
 
Noodopvang 
Bent u werkzaam in een vitaal beroep en kan uw kind daardoor niet thuis blijven, dan bieden 
wij uw kind wettelijke noodopvang. U kunt hiervoor contact opnemen met school. 
 
Subsidieregelingen computer /laptop  
Heeft u, of iemand in de klas van uw kind thuis geen computer/ laptop/ tablet om  thuis 

onderwijs te kunnen volgen en heeft u of diegene een laag inkomen, dan zijn er 

mogelijkheden om gesubsidieerd een computer/ laptop aan te schaffen.  

Kent u een gezin dat in aanmerking zou kunnen komen, maar de Nederlandse taal niet 

machtig genoeg zijn om de aanvraag te doen? Zou u dat willen laten weten, dan kijken wij 

wat we voor dit gezin/ deze leerling kunnen betekenen. 

http://www.sint-jozefschool.nl/
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Woont u in Den Haag en heeft u een Ooievaarspas? Dan komt u mogelijk in aanmerking 

voor een computer, via deze site vindt u hier informatie over: 

https://www.leergelddenhaag.nl/computers  

Woont u in Pijnacker-Nootdorp? Dan kunt u op deze site terecht voor meer informatie: 

https://www.elkkinddoetmee.nl/pijnacker-nootdorp-voorzieningen/  

Mochten we worden ingehaald door de actualiteit, waardoor we dit plan moeten bijstellen, 

dan stellen wij u daarvan uiteraard op de hoogte. 

Wij wensen iedereen een goede gezondheid en gaan uit van uw medewerking in het naleven 

van de bij een ieder bekende (hygiëne-)regels en afspraken. 

Wij vertrouwen erop u met dit plan van aanpak zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u die aan de leerkracht van uw kind stellen of bij ons als 

directie. 

Gezonde groeten, namens ons team, 

Mirjam & Hester 

Directie Sint Jozefschool 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Beslisboom verkouden kind 0 jaar tot en met groep 8 

 

 

Dit plan van aanpak is gebaseerd op het protocol basisonderwijs (zie: https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-

basisonderwijs.pdf), dat is opgesteld door de PO-raad, vakbonden en afgestemd met belangenorganisaties voor ouders en personeel en 

getoetst bij het RIVM. Het protocol en daarmee dit plan van aanpak kan onderhevig zijn aan veranderingen als gevolg van actuele 

ontwikkelingen rondom het corona-virus. Als daar aanleiding toe is zullen we de wijzigingen/ aanpassingen met u delen. 
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