
 

 

Draaiboek voor ouders bij coronaklachten van kind en leerkracht. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Beste ouders,  

We leven door het coronavirus in een moeilijke en onzekere  tijd waarin we als school en u als ouders 

op zoek zijn naar richtlijnen en afspraken zodat een ieder weet waar we aan toe zijn. We zullen elkaar 

daarbij moeten helpen en begrip voor elkaar moeten hebben. Uiteraard doen we daar als team en u 

als ouder, ons best voor. Niets is meer zo vanzelfsprekend als dat het voorheen was. Wij verzoeken u 

dan ook om Social Schools goed in de gaten te houden. 

Het team van De Wilgenhoek heeft met elkaar een draaiboek gemaakt waarin staat hoe om te gaan 

wanneer een leerkracht of leerling klachten heeft in relatie tot  Covid-19. We hebben geprobeerd daar 

zoveel mogelijk zaken in op te nemen. Het kan zo maar gebeuren dat het toch nog niet helemaal 

loopt volgens afspraak of dat we tegen andere zaken aanlopen. De tijd zal het leren en misschien 

moeten we in de komende weken toch nog wat aanvullingen toevoegen aan het draaiboek.  

We hopen echter dat dit draaiboek duidelijkheid geeft en dat u weet wat u van de school kan 

verwachten. Hieronder leest u uitgangspunten waaraan we ons op De Wilgenhoek zoveel mogelijk 

gaan houden. 

 

 Een leerkracht die verkouden is of thuis een gezinslid heeft met verkoudheidsklachten en 

koorts, mag niet komen werken. De leerkracht is dan echter niet ziek en zou normaal 

gesproken naar school komen om te werken. De leerkracht mag dan ook niet (financieel) 

vervangen worden en wordt geacht onderwijs op afstand te geven (thuisonderwijs). De 

leerkracht mag alleen vervangen worden wanneer hij/zij ziek is en niet in staat is om 

onderwijs op afstand te bieden.  

 

 Een zieke leerkracht proberen wij altijd te vervangen.  

 

 Wanneer de leerkracht van uw kind afwezig is, ontvangt u een Social Schools bericht waarin 

u wordt gevraagd uw kind thuis te houden. We vermoeden dat we hier de komende tijd wel 

mee te maken gaan krijgen dus we vragen u als ouder voorbereid te zijn. Bedenk van tevoren 

wie er bij uw kind kan zijn wanneer hij/zij thuis moet blijven. Denk ook aan andere ouders, de 

klasgenoten van uw kind zitten immers ook thuis. Hopelijk kunnen we elkaar zo helpen.  

 

 Alleen in noodgevallen zullen wij kinderen onder schooltijd opvangen denk bv aan een ouder 

met een cruciaal beroep. Uw kind zal dan in een andere groep geplaatst worden waar hij/zij 

het opgegeven werk kan gaan maken. U dient uw kind bij de directie aan te melden waarbij u 

aangeeft welk cruciaal beroep u uitvoert. 

 

 



 Kinderen t/m 12 jaar hoeven bij een verkoudheid niet getest te worden alleen bij koorts met 

benauwdheidsklachten. U kunt uw kind aanmelden via het landelijke nummer 0800-1202. 

Tot de uitslag bekend is, blijft uw kind thuis. 

 

 Draaiboek afwezige leerkracht i.v.m verkoudheidsverschijnselen en/of een gezinslid met 

koorts. 

 -  Wanneer een leerkracht niet kan komen werken worden de ouders zo spoedig mogelijk  

     via Social Schools geïnformeerd.  

-   De leerkracht plaatst een Social Schools bericht naar waarin vermeld wordt wat de  

     kinderen moeten maken/doen.  

-   Voor de groepen 4 t/m 8 betekent dit dat er in Snappet opdrachten gedaan moeten  

    worden. 

-   Voor groep 3 betekent dit dat de kinderen een schema krijgen wat ze moeten doen.  

    De directie organiseert een ophaalmoment voor de kinderen. 

-   Voor de groepen 1/2 betekent dit dat de leerkracht, indien mogelijk, een opdracht geeft 

    die de kinderen thuis kunnen uitvoeren. Indien daar werkbladen vanuit school voor nodig  

    zijn, wordt er door de directie een ophaalmoment georganiseerd.  

-  Iedere leerkracht is van 10.00 -11.30 uur en van 13.30 - 15.00 uur bereikbaar voor vragen  

    van de leerlingen middels Social Schools of Teams. 

 

 

 Draaiboek afwezige leerling i.v.m.  ziek zijn of vanwege een gezinslid met koorts of corona.  

-   Ouders melden kind af en geven aan of kind ziek is of thuis is i.v.m. een ziek gezinslid. 

-   Wanneer uw kind ziek is, hoeft hij/zij thuis geen schoolwerk te maken.  

-   Wanneer uw kind thuis is i.v.m. een ziek gezinslid wordt er wel verwacht dat hij/zij het 

     werk maakt dat de leerkracht doorgeeft via Social Schools. Leerkracht stuurt u een 

     bericht zodra de leerkracht hier gelegenheid voor heeft.  

-   Voor de groepen 4 t/m 8 betekent dit dat er in Snappet opdrachten gedaan moeten  

    worden. 

-   Voor groep 3 betekent dit dat de kinderen een schema krijgen wat ze moeten doen. 

     U kunt het werk door iemand laten ophalen.  

-   Voor de groepen 1/2 betekent dit dat de leerkracht, indien mogelijk, een opdracht geeft 

     die de kinderen thuis kunnen uitvoeren. Indien daar materialen vanuit school voor nodig 

     zijn, kunt u deze op laten halen. 

 

 

 

 Wanneer moet een leerkracht/leerling thuis blijven? 

Hier nog even de uitgangspunten vanuit het RIVM op een rijtje. Check ook de beslisboom (zie 

link). https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nog-maar-een-beslisboom-verkouden-kind-0-

jaar-t-m-groep-8/ 

 

 

   Richtlijnen voor uw kind 

- Uw kind blijft thuis wanneer hij/zij ziek is. 

- Als iemand in het huishouden van een leerling boven de 38 graden koorts heeft en/of          

benauwdheidsklachten heeft, blijft uw kind thuis. 

- Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten meer heeft, mag de leerling 

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nog-maar-een-beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t-m-groep-8/
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nog-maar-een-beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t-m-groep-8/


   weer naar school.  

- Als uw kind contact heeft gehad met een Covid-19 patiënt, blijft uw kind 10 dagen 

   thuis.  

- Als uw kind positief getest is, moet hij/zij in ieder geval 7 dagen thuisblijven. Uw kind mag 

  weer naar school wanneer hij/zij na die 7 dagen 24 uur klachtenvrij is.  

 

 

 

    Richtlijnen voor de leerkracht 

-  Als de leerkracht verkoudheidsklachten heeft en/of koorts heeft, blijft de leerkracht thuis. 

-  Als iemand in het huishouden van de leerkracht boven de 38 graden koorts heeft en/of  

   benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerkracht thuis. Heeft de huisgenoot/het gezinslid  

  dus alleen verkoudheidsklachten of lichte verhoging, komt de leerkracht werken.  

- Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten meer heeft, mag de leerkracht  

   weer komen werken.  

- Als een leerkracht contact heeft gehad met een huisgenoot/gezinslid die een Covid-19  

   patiënt is, blijft de leerkracht 10 dagen thuis.  

- Als een leerkracht positief getest is, moet hij/zij in ieder geval 7 dagen thuisblijven. De 

  leerkracht mag weer werken wanneer hij/zij na die 7 dagen 24 uur klachtenvrij is. 

 

We hopen dat bovenstaande informatie u voldoende duidelijkheid geeft.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team De Wilgenhoek.  


