Midden- en Bovenbouw (gr. 4-8)
Scenario 1: De leerling moet thuisblijven volgens de richtlijnen maar is niet echt ziek
Ouders geven aan dat het kind zich goed genoeg voelt om thuis verder aan school te
werken. De leerkracht stuurt via Parro wat er die dag thuis ingehaald kan worden. (Snappet,
weektaak en eventueel Faqta.) Leerlingen kunnen communiceren met de leerkracht via de
Snappet chat en eventueel google Hangouts. De leerkracht is onder schooltijd beperkt
bereikbaar en van 14.00 tot 15.00 uur goed bereikbaar voor leerlingen. Mocht de leerling
langer dan een week niet op school kunnen komen wordt er besproken of er behoefte is aan
videobellen/belafspraak met de leerkracht.
Scenario 2: De leerkracht moet volgens de richtlijnen thuis blijven en er is een invaller
Het werk gaat gewoon op school door zoals we gewend zijn.
Scenario 3: De leerkracht moet volgens de richtlijnen thuis blijven maar is niet ziek én
er is GEEN invaller
Dit wordt zo snel mogelijk met ouders gecommuniceerd via Parro en de mail. Blijf deze
kanalen dus goed in de gaten houden.
De kinderen blijven thuis.
Tijdens het afwachten van de test probeert de leerkracht onderwijs op afstand te bieden en
zal een dagplanning van het thuiswerk doorsturen via Parro. Dit kunnen lessen/leerdoelen
zijn op Snappet, bepaalde tegels van Faqta en evtueel ander werk. De leerkracht is zoveel
mogelijk bereikbaar via de Snappet Chat en google Hangouts.
Scenario 4: De leerkracht is te ziek om les te geven en er is GEEN invaller
Dit wordt zo snel mogelijk met ouders gecommuniceerd via Parro en de mail. Blijf deze
kanalen dus goed in de gaten houden.
De kinderen blijven thuis.
Hier is sprake van overmacht. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een dagplanning met
thuiswerk voor de leerlingen. Dit kunnen lessen/leerdoelen zijn op Snappet, bepaalde tegels
van Faqta en evtueel ander werk. De leerkracht is nietbereikbaar voor vragen.
Scenario 5: De school gaat dicht
De school probeer zo snel mogelijk lespakketten te maken voor de leerlingen die op een
afgesproken tijd kunnen worden opgehaald door een volwassene. Hierbij hoort een planning
van meerdere dagen. Kinderen kunnen communiceren via de Snappet chat en google
Hangouts. Ouders kunnen communiceren via de mail en/of Parro. Via de gespreksplanner
van Parro kunnen ouders (als ze daar behoefte aan hebben) zich inschrijven voor een
belrondje.
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