
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 

In quarantaine, 

kan thuis 

onderwijs 

volgen 

Ziek, kan geen 

onderwijs 

volgen 

 

Een leerkracht 

is thuis 

(ook: groeps-

quarantaine) 

Een leerling  

is thuis 

Ziek, kan niet 

werken 

Er is een invaller 
Er is geen 

invaller 
Er is een invaller 

Er is geen 

invaller 

Fysiek 
onderwijs in de 

groep. 

Thuiszittende 
leerkracht werkt 

aan school-, 

bouw- of 

groepsbrede 

zaken. 

2. Thuis-
onderwijs 

tijdens werkdag 

betreffende 

leerkracht.  

Voor inhoud: 

zie punt 4. 

Bij groeps-

quarantaine: 

Leerlingen met 

negatieve  test 

komen al terug 

in de groep. De 

leerkracht 

beslist wanneer  

thuisonderwijs 

ophoudt en de 

leerlingen die 

nog thuis zijn 

volgens situatie 

1 les krijgen. 

Fysiek 

onderwijs in de 

groep. 

3. Thuis-

onderwijs 

zonder 

begeleiding 

tijdens werkdag 
betreffende 

leerkracht. 

 

Direct bericht in 

Parro en groep 

werkt thuis 

zelfstandig.  

De eerste dag is 

er alleen Flexi 
Muiswerk. 

Vanaf tweede 

dag Mijn Taken. 

1. Werken in 
Flexi Muiswerk, 

aangevuld met 

digitaal werk. 

Indien nodig 

kan de leerling 

een papieren 

versie krijgen. 

Leerkracht 

stemt na 

schooltijd het 
weekpakket af. 

De eerste dag is 

er alleen Flexi 

Muiswerk. 

Geen onderwijs. 

Klachten of  in 

contact geweest met 

positief getest 

persoon, kan vanuit 

huis werken 

 

Leerkracht kan 

niet werken 

Leerkracht kan 

werken 

School  in 

lockdown 

4. Thuis-onderwijs met begeleiding. 

Bericht van directie aan ouders. 
 

De eerste dag is er alleen Flexi Muiswerk. 
Vanaf tweede dag stuurt leerkracht een 

link voor dagelijks videogesprek 

(dagopening/gezamenlijke start) om 9.00 

uur in Parro/mail.  

Alle dagen: 

- Dagelijks tot 12.00 uur bezig met 

onderwijsaanbod/aanspreekpunt per e-

mail of videogesprek voor leerlingen. 

- Dagelijks werken in Flexi Muiswerk, 
nieuwsbegrip, woordlijsten en door 

leerkracht in ‘Mijn taken’ klaargezette 

taak. 

Dagelijks gezamenlijke afsluiting om 

13.00 uur 

Na 13.00 uur werkt leerkracht aan 

voorbereidingen volgende dag, feedback 

geven op gemaakt werk, is de leerkracht 

bereikbaar voor ouders, etc. Leerlingen 
kunnen thuis verder werken in de middag. 
 

Er is een invaller 


