
Zo doen we dat op de Fontein bij afwezigheid van de leerkracht of van een leerling (Corona) 

Wat? Actie? 
In verband met de RIVM-maatregelen rondom 
het Coronavirus komt het vaker voor dat 
leerkrachten afwezig zijn en er geen vervanging 
is. 

Ouders/verzorgers checken elke lesdag voor 

schooltijd Social Schools. Afwezigheid van de 

leerkracht en geen invaller gevonden wordt 

daar gemeld.  

Leerkracht is afwezig en er is geen vervanging. Kinderen blijven thuis, ouders hebben ten alle 
tijde een back up plan. Kinderen worden niet 
op school opgevangen in andere klassen. 

 Leerkracht verzorgt afstandsonderwijs voor 
Rekenen en Spelling. Dit is onderwijs zonder 
feedback.  
Wanneer de leerkracht afwezig is omdat hij/zij 
ziek is regelt een collega het afstandsonderwijs.  
Dit wordt doorgegeven via Social Schools 

Leerling is afwezig. Ouders/verzorgers melden de leerling af in 
social schools en geven hierbij de reden van 
afwezigheid aan. 
NB: wanneer u kiest voor overige redenen, 
mailt of stuurt u direct een bericht via Social 
Schools naar de leerkracht met de reden van 
afwezigheid. 

 Wanneer de leerling niet ziek is (leerling is 
bijvoorbeeld thuis omdat hij in quarantaine 
moet) regelt de leerkracht afstandsonderwijs 
zonder feedback.  

 

Hoe ziet het thuisonderwijs eruit? 

Honden/Konijnengroep Kleuters zijn vrijgesteld van afstandsonderwijs. 

Groep 3 Rekenen via Gynzy: 
De leerkracht deelt via Social Schools een 
handleiding en wachtwoorden per kind voor 
het rekenprogramma. Ook geeft de leerkracht 
aan welke les er gemaakt moet worden. Is de 
les afgerond? Dan werkt uw kind verder in 
Werelden op Gynzy. In totaal wordt er 1 uur 
gerekend. 

 Veilig leren lezen: aan het begin van het 
schooljaar heeft de leerkracht de inloggegevens 
van uw kind gemaild en u hebt deze 
geactiveerd. Uw kind werkt 30 minuten met de 
software van Veilig leren lezen.  

 Lezen: in het kopieboekje van Veilig en Vlot 
(krijgen de kinderen altijd mee bij de start van 
een nieuwe kern) 3x 10 minuten 

Groep 4 t/m 8 Rekenen via Gynzy: 
De leerkracht deelt via Social Schools een 
handleiding en wachtwoorden per kind van 
Gynzy. Ook geeft de leerkracht aan welke les er 



gemaakt moet worden. Is de les afgerond? Dan 
werkt uw kind verder in Werelden op Gynzy. In 
totaal wordt er 1 uur gerekend. 

 Staal Spelling via Gynzy:  
De leerkracht deelt via Social Schools een 
handleiding en wachtwoorden per kind van 
Gynzy. Ook geeft de leerkracht aan welke les er 
gemaakt moet worden. 

 Lezen:  
Kinderen moeten minimaal 30 minuten per dag 
lezen. Houd rekening met het feit, dat 3x10 
minuten effectiever is dan 1x een half uur. Wij 
verwachten dat u thuis leesboeken heeft voor 
uw kind. Uw kind kan altijd gratis lid worden 
van de bibliotheek. 

 

NB: wanneer u niet de beschikking heeft over een I-pad of laptop waar uw kind op kan werken, 

wilt u dit dan nu al doorgeven aan de leerkracht van uw kind? Dan kunnen we op zoek naar een 

oplossing. 


