
Onderwerp: online onderwijs 
 
 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Het toenemend aantal coronabesmetting kan zorgen voor een toenemend aantal zieke 
leerkrachten, leerlingen en/of ouders. Het kan gebeuren dat uw kind of de leerkracht van uw 
kind niet naar school kan komen i.v.m. ziekte en/of thuisquarantaine. Tevens moeten we 
rekening houden met een eventuele lockdown met een daarbij horende schoolsluiting. In deze 
brief kunt u meer lezen over het online onderwijs en hoe u zich hierop kunt voorbereiden. De 
afgelopen periode hebben wij ons voorbereid op twee scenario’s.  
 
Scenario 1: de leerling is (ziek) thuis met benauwdheidsklachten, koorts en/of zit in 
thuisquarantaine en kan daardoor niet naar school. De leerling is wel fit genoeg om thuis lessen te 
maken/volgen. 
Scenario 2: de leerkracht is (ziek) thuis in thuisquarantaine en/of we hebben te maken met een 
lockdown en scholen zijn gesloten.  

De leerkracht heeft voldoende energie om te werken en er is geen vervangende leerkracht 

aanwezig. De leerkracht verzorgt volledig online onderwijs. 

 

 

Voordat we verder uitleg geven over de twee scenario's willen wij u wijzen op de privacy. 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen goed online onderwijs krijgen. Het is daarvoor 

belangrijk dat de privacy van alle deelnemers wordt gewaarborgd. Voor het deelnemen aan het 

online onderwijs gelden daarom de volgende basisregels: 

• Er mogen geen opnames worden gemaakt van online lessen, video’s en 

chatgesprekken met leerkrachten en medeleerlingen.  

• Online gelden dezelfde afspraken als in de klas.  

• De leerkracht mag tijdens online lessen of gesprekken aan de leerling vragen om 

de camera aan te zetten, zo kan de leerkracht de leerling zien. 

Door middel van deze drie basisregels willen we de privacy, de veiligheid en de geborgenheid 
van leerlingen en leerkrachten waarborgen. 

 
Voor beide scenario’s zijn de volgende voorbereidingen noodzakelijk: 

• Uw kind moet thuis kunnen inloggen in Teams en in Miloo. De communicatie met 
leerlingen gebeurt altijd via Teams. Lukt het inloggen niet, bekijk dan het document 
‘Stappenplan inloggen’ voor meer informatie.  
Inlogcodes en wachtwoorden heeft u reeds via het ouderportaal/mail ontvangen van de 
leerkracht. Of ontvangen u zo spoedig mogelijk. 

• Zorg dat u vast probeert of het inloggen lukt.    



Hieronder wordt per scenario en groep het plan van aanpak uitgewerkt.  
 

Groep 1-2:  

Scenario 1: leerling is ‘ziek’ thuis 

Thuiswerken   Wanneer?  
U kunt samen met uw kind inloggen 
op Onderbouwdonline  

Zo snel mogelijk. In ieder geval na 1 
dag.   

Er is twee keer per week een contactmoment mogelijk 
met de leerkracht (individueel/in groepjes).   

In overleg met de leerkracht op   
Di.  tussen 14.30 -15.00 uur  
Do. tussen 14.30 -15.00 uur  
  

Scenario 2: hele groep thuis (in quarantaine of lockdown)   

Thuiswerken   Wanneer?  
U kunt samen met uw kind inloggen 
op Onderbouwdonline  

Zo snel mogelijk. In ieder geval na 1 
dag.   

Er is contact/instructies via Microsoft Teams  
Van leerlingen wordt verwacht dat ze via Teams 
deelnemen aan de online instructies. 

Ouders krijgen (via het ouderportaal) 
een rooster voor de dag met de tijden 
waarop de instructies van de lessen 
gaan plaatsvinden. 

 
  

Groep 3 t/m 5  
 
Scenario 1: leerling is ‘ziek’ thuis 

Thuiswerken   Wanneer?  
Het thuiswerkplan komt in Microsoft Teams, zodat uw 
kind thuis aan de slag kan met het werk.  

Zo snel mogelijk. In ieder geval na 1 
dag.   

Er is twee keer per week een contactmoment mogelijk 
met de leerkracht (individueel/in groepjes).   

In overleg met de leerkracht op   
Di. tussen 14.30 -15.00 uur  
Do. tussen 14.30 -15.00 uur  
  

Scenario 2: hele groep thuis (in quarantaine of lockdown)   

Thuiswerken   Wanneer?  

Het thuiswerkplan komt in Microsoft Teams, zodat uw 
kind thuis aan de slag kan met het werk.  

Zo snel mogelijk. In ieder geval na 1 
dag.  

Er is contact/instructies via Microsoft Teams  
Van leerlingen wordt verwacht dat ze via Teams 
deelnemen aan de online instructies.  

Ouders krijgen (via het ouderportaal) 
een rooster voor de dag met de tijden 
waarop de instructies van de lessen 
gaan plaatsvinden. 

  

De groepen 3, 4 en 5 werken in werkboekjes en schriften. Mochten we met de school of met een 
groep tot thuisonderwijs over moeten gaan, organiseren we een moment om de spullen op te 

halen. U ontvangt op dat moment informatie hoe we dit uitdelen gaan organiseren.  

 
 
 
 
 



Groep 6 t/m 8 
Scenario 1: leerling is ‘ziek’ thuis  
 Thuiswerken   Wanneer?  
Het thuiswerkplan komt op Microsoft Teams, zodat uw 
kind zelfstandig thuis aan de slag kan met het werk.  
  

Zo snel mogelijk. In ieder geval na 1 
dag.  

Er is twee keer per week een contactmoment mogelijk 
met de leerkracht (individueel/in groepjes).   

In overleg met de leerkracht op   
Di.  tussen 14.30 -15.00 uur  
Do. tussen 14.30 -15.00 uur  
  

Scenario 2: hele groep thuis (in quarantaine of lockdown)   

Thuiswerken  Wanneer?  
Het thuiswerkplan komt in Microsoft Teams, zodat uw 
kind zelfstandig thuis aan de slag kan met het werk.  
  

Zo snel mogelijk. In ieder geval na 1 
dag.  

Er is contact/instructies via Microsoft Teams  

Van leerlingen wordt verwacht dat ze via Teams 

deelnemen aan de online instructies. 

Ouders krijgen (via het ouderportaal) 
een rooster voor de dag met de tijden 
waarop de instructies van de lessen 
gaan plaatsvinden. 

 
 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard hopen we dat leerlingen en 
leerkrachten elkaar elke schooldag in de klas treffen.  

  
Met vriendelijke groet,  
  
 
 

Team obsSprinkels   
 

 

  
 

 


