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Inleiding 
In dit document beschrijven we hoe het onderwijs er tijdens een (gedeeltelijke) lockdown uitziet op 

CBS De Boustien. Ook staat erin wat we van elkaar mogen verwachten. Met de gemaakte afspraken 

willen we het onderwijs voor de kinderen op een zo goed mogelijke manier waarborgen en 

achterstanden zoveel mogelijk voorkomen.  

 

 

De Westereen, 30 oktober 2022 
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Thuisonderwijs in de groepen 
Waar wordt gesproken over bv. groep 1, wordt hiermee de jaargroep bedoeld. Dit kan dus ook een 

groep 1a en 1b zijn. Zij behoren toe aan groep 1. 

 

Groep 1 en 2 

Leerkrachten ontwikkelen een aanbod van spelsuggesties, knutselopdrachten en taal- en 

rekenopdrachten passend bij het thema. Een aantal zijn verplicht om de doen/maken. De kinderen 

krijgen een bingokaart met verplichte opdrachten, die ze kunnen afvinken. Deze manier van werken 

past bij het werken met het planbord. 

De instructie wordt opgenomen en gedeeld via SharePoint (Stream). Voorbeelden van activiteiten 

zijn een uitleg/instructie of bijvoorbeeld het voorlezen van een prentenboek. De instructiefilmpjes 

worden iedere dag om 8.15 uur gedeeld met de groep. 

Groep 3 t/m 8 

Om 8:15 uur de dagopening in elke groep via Teams. Er is ruimte om gevoelens te delen. Daarnaast 

ziet de leerkracht er op toe, dat kinderen zitten op een stoel, aan een tafel.  

Na de dagopening zijn er in de ochtend instructiemomenten voor rekenen en taal voor alle kinderen 

uit de groep via Teams. Dit kan per groep verschillen, op welk moment de instructie is. In de 

weektaak die de kinderen krijgen, staat wanneer ze instructie via Teams hebben en wat ze voor 

werk moeten maken. Alle kinderen moeten bij de instructie zijn en het werk afhebben aan het einde 

van de dag. In groep 6 t/m 8 is dit inzichtelijk voor ouders en leerlingen in Klasseplan.  

Verlengde instructie 
De leerkracht monitort de voortgang van de les. Indien nodig worden de leerlingen uitgenodigd voor 

een verlengde instructie via Teams. Er wordt in elke groep een vast tijdslot afgesproken van één uur, 

waarin de leerling de leerkracht kan oproepen via Teams.   

Contact met externe begeleiding 

Leerlingen die via een externe deskundige worden begeleid (dyslexie e.d.), kunnen de begeleiding 

online voortzetten. Ouders en leerlingen weten de tijden en loggen op tijd in. 

Nood- en crisisopvang 

Kinderen waarvan minimaal één ouder in een cruciaal beroep werkt, kunnen gebruik maken van de 

noodopvang. Ouders die om welke reden dan ook, de kinderen niet van thuisonderwijs kunnen 

voorzien, kunnen ook aanspraak maken op de opvang. We noemen dit crisisopvang.  

Ouders kunnen een verzoek tot nood- of crisisopvang aanvragen via het formulier “Nood- en 

crisisopvang” via de website: deboustien.pcbodantumadiel.nl. De directeur neemt contact op voor 

het afstemmen van de opvang.  
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Communicatie 
 

Aankondiging (gedeeltelijke) lockdown 

1. De directeur roept het zorgmanagementteam (ZMT) bijeen via Teams. De aanwijzing van de 

overheid wordt door het ZMT geïnterpreteerd en vertaald naar de situatie op De Boustien.  

2. De directeur zoekt contact met de voorzitter van de medezeggenschapsraad en bespreekt 

het voornemen van het ZMT.  

3. De directeur doet een algemeen bericht naar het schoolteam via WhatsApp en daarna naar 

alle ouders via Parro. In deze berichten wordt de aangepaste schoolorganisatie 

bekendgemaakt en toegelicht.  

4. De leerkracht(en) sturen een groepsbericht via Parro naar alle ouders. Hierin worden 

praktische zaken beschreven, zoals de levering van materialen & devices en het eerste 

online contact. Indien een leerkracht liever een e-mail stuurt, wordt dit via Parro door de 

leerkracht aangekondigd.  

 

Leveren van materialen en devices 

Om het samenscholen van mensen bij De Hege Seis zoveel mogelijk te voorkomen, worden 

materialen bij de leerlingen thuisgebracht door de leerkracht. Leerlingen gebruiken zoveel mogelijk 

de Chromebook van school. Ouders van leerlingen groep 3 en 4 ondertekenen een 

gebruikersovereenkomst.  

Beschikbaarheid schoolteam 

In principe wijzigen de werktijden van het schoolteam niet. Echter kan het voorkomen dat 

personeelsleden zelf de eigen kinderen moeten opvangen. Zij staan erin vrij de werktijden naar 

eigen inzicht aan te passen. Ouders ontvangen een bericht wanneer zij wel of niet beschikbaar zijn.  

Sociaal emotionele betrokkenheid 

Onderzoek heeft aangetoond, dat thuisonderwijs een negatieve factor is op de sociaal emotionele 

ontwikkeling van kinderen. Om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, zijn er 

contactmomenten tussen leerkracht, leerling en klasgenootjes.  

• De leerlingen van groep 1 en 2 hebben minimaal twee keer per week een online moment via 

Teams.  

• De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben dagelijks contact via Teams.  

Voortgang 

De leerkrachten versturen minimaal één keer per week een bericht naar de ouders over de 

voortgang van het thuisonderwijs. Foto’s van gemaakt werk kunnen hier natuurlijk aan toegevoegd 

worden. Ouders en leerkrachten kunnen extra gesprekken plannen via e-mail. Ontwikkelgesprekken 

verlopen, zoals altijd, via Parro en worden gevoerd via Teams.  
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Wat mogen we van elkaar verwachten? 
• De school verzorgt elke dag zo goed mogelijk onderwijs. 

• De school en de leerkrachten zijn op hun eigen werkdagen goed bereikbaar op afgesproken 

tijden voor vragen of opmerkingen van leerlingen en ouders. 

• De leerlingen van groep 1 en 2 maken elke dag de verplichte opdrachten vanuit het thema. 

• De kinderen van groep 3 tot en met 8 volgen elke dag alle instructies en maken het werk dat 

op de weektaak staat.  

• Als er contact via Teams, staat de camera van de leerling aan. Het is niet toegestaan 

screenshots te nemen van leerlingen of leerkracht.  

• Als het werk niet wordt gemaakt dan neemt de leerkracht contact op met de ouders. 

Crisisopvang zou een mogelijkheid kunnen zijn.  

• Specifieke problemen worden niet per e-mail maar telefonisch of in Teams besproken door 

of met ouders. 

 

Geen (gedeeltelijke) lockdown, wel corona in de groep 
Het kan zijn dat er (nog) geen sprake is van een (gedeeltelijke) lockdown, maar er wel corona heerst 

in de groep of een gezin. In dat geval kan er ook sprake zijn van thuisonderwijs. Omdat het 

organiseren van thuisonderwijs, naast fysiek onderwijs, een flinke aanspraak doet op de beschikbare 

tijd van leerkrachten, hanteren wij een richtlijn.  

• De beslisboom van BOinK is leidend in het vaststellen of een leerling wel of niet naar school 

kan komen.  

• Als een leerling naar school mag komen, wordt de leerling verwacht. Indien ouders er 

veiligheidswege voor kiezen het kind niet naar school te laten gaan, wordt er na schooltijd 

met de leerkracht contact gezocht op welke wijze thuisonderwijs georganiseerd kan 

worden.   

• Als een leerling niet naar school mag komen, organiseert de leerkracht vanaf de tweede 

ziektedag thuisonderwijs. De leerkracht kiest op welke manier de instructie gegeven kan 

worden. Met ouders kan ook worden afgesproken dat zij de instructie verzorgen, mocht dat 

voor ouders en leerkracht praktisch handiger zijn. Er wordt het volgende gedeeld: 

o Groep 1/2 – Opdrachten passend bij het thema 

o Groep 3/4 – Werkboekjes rekenen en taal 

o Groep 5 – De weekplanning 

o Groep 6 t/m 8 – De weekplanning vanuit Klasseplan. 

https://www.boink.info/beslisboom

