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Zoals bekend, is het Coronavirus dat momenteel rondgaat behoorlijk besmettelijk. Men wordt 

er over het algemeen minder ziek van, maar eenmaal besmet geldt de thuisquarantaine van 

zeven dagen.  

 

Door de GGD is het aantal besmettingen losgelaten waarbij een klas in quarantaine moet. Bij 

een mogelijke uitbraak is er overleg met het scholenteam, maar zoveel mogelijk fysiek 

onderwijs is nu het streven. Meestal is het grootste deel van de klas op school. Een 

combinatie van fysiek en online onderwijs is niet goed mogelijk. We leggen daarom de 

prioriteit bij het fysiek onderwijs in de klas.   

 

Wat kan uw kind aan schoolwerk doen als hij of zij in thuisquarantaine zit?   

Kinderen die na een positieve test in thuisquarantaine zitten én zich goed genoeg voelen om 

schoolwerk te maken, kunnen thuiswerk vragen aan de leerkracht. Als uw kind niet in 

thuisquarantaine zit, maar ‘gewoon’ ziek is, wordt er geen thuiswerk meegegeven.   

  

Als uw kind een positieve testuitslag heeft, geeft u dit dan zo snel mogelijk via Social Schools 

door aan de leerkracht van uw kind en aan directie. Wilt u daarbij ook de eerste dag van de 

thuisquarantaine vermelden? Thuiswerk gaat van start vanaf de tweede schooldag van de 

quarantaine.   

  

Groep 1-2  

U kunt via Social Schools aan de juf doorgeven wat de dagen van de thuisquarantaine zijn. 

De juf zet spelletjes klaar op Gynzy die uw kind thuis kan doen.   

 

Groep 3-4  

U kunt via Social Schools aan de juf doorgeven wat de dagen van de thuisquarantaine zijn. 

De juf neemt dan contact met u op om een moment af te spreken voor het ophalen van 

boeken en schriften en door te geven wat uw kind thuis kan doen in de dagen van de 

quarantaine.  

  

Groep 5-6-7-8  

U kunt via Social Schools aan de juf doorgeven wat de dagen van de thuisquarantaine zijn. 

De juf neemt dan contact met u op om door te geven wat uw kind thuis kan doen in de 

dagen van de quarantaine. De juf zal met name werk opgeven dat op Snappet gemaakt 

kan worden. Als er boeken en schriften opgehaald moeten worden, maakt de juf daarvoor 

een afspraak met u.   

  

Vragen over het thuiswerk kunnen via Social Schools gesteld worden. De leerkracht zal dan 

na schooltijd reageren. De online lessen en inbelmomenten zullen alleen nog ingezet worden 

als de hele klas op advies van de GGD in quarantaine moet.   
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