Datum: 25-09-2020
Betreft: Opvang uitval lessen
Beste ouders,
Het coronavirus is weer aan een opmars begonnen, ook in Brabant neemt het
aantal positieve testuitslagen toe. Onze directeur bestuurder, Henk van de Pas,
heeft via social schools gecommuniceerd dat er geen vervanging mogelijk is voor
leerkrachten die in afwachting zijn van een testuitslag of die in quarantaine
moeten. Deze leerkrachten kunnen vanuit huis digitaal thuisonderwijs verzorgen.
Hieronder leest u hoe wij de opvang op De Duinsprong willen inrichten.
Opvang uitval lessen I.v.m. COVID-19 Duinsprong
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Indien een leerkracht uitvalt m.b.t. COVID-19 vangen we de leerlingen de
eerste dag, indien mogelijk, op school op.
o Leerlingen van groep 1-2 worden verdeeld over de overige
kleutergroepen
o Leerlingen van groep 3 worden verdeeld binnen hun eigen jaargroep.
o Leerlingen van groep 4 worden verdeeld over groep 3 en groep 4.
o Leerlingen van groep 5 en 6 worden verdeeld binnen hun eigen
jaargroep.
o Leerlingen van groep 7 worden verdeeld over groep 6 en groep 7.
o Leerlingen van groep 8 worden verdeeld binnen hun eigen jaargroep.
Vanaf de 2e verzuimdag worden groepen, wisselend binnen de jaargroep,
naar huis gestuurd. Ouders worden in de loop van de ochtend van de 1 e
verzuimdag hierover geïnformeerd. Indien er opvang binnen de jaargroep
voor meerdere dagen geregeld kan worden, wordt u hierover geïnformeerd.
Leerkrachten stellen een dagplanning op, waaraan kinderen thuis kunnen
werken. Dit kan uit zowel schriftelijk (met name in groep 1-2-3) als digitaal
werk bestaan. Vanaf groep 4 kunnen kinderen aan rekenen, spelling en taal
werken in Snappet.
Deze dagplanning wordt ‘s morgens om 8.30 u gemaild.
Indien de leerkracht in afwachting is van een test of in quarantaine zit, zal de
leerkracht wisselende groepen binnen een leerjaar via Teams instructie
geven.
Indien de leerkracht echt ziek is, vervalt de digitale instructie.
Parallelcollega’s mailen dan de dagplanning.
Voor alle leerlingen zal een mailadres worden aangemaakt, zodat de
leerlingen via Teams kunnen inloggen. Er komt een handleiding voor u als
ouder hoe u met uw kind kunt inloggen.
Leerlingen die vanwege coronaklachten thuis zijn, krijgen vanaf dag 2
schriftelijk of digitaal huiswerk. Waar mogelijk kan meteen vanaf dag 1 de
dagplanning worden gemaild.

Met bovenstaande afspraken proberen wij het onderwijs aan alle kinderen zo goed
mogelijk vorm te geven. We kunnen echter niet vooruitkijken hoe Covid-19 zich
verder ontwikkelt. Bij uitval van meerdere leerkrachten moeten wij mogelijk
afwijken van bovengenoemde afspraken. Wij proberen hier zo flexibel mogelijk mee
om te gaan om zoveel mogelijk leerlingen de eerste verzuimdag op te vangen.
Met vriendelijke groet,
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