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INLEIDING 

Sinds maart 2020 is het Coronavirus verantwoordelijk voor een pandemie, die wereldwijd veel 
slachtoffers kent. Per werelddeel, land en/of regio worden maatregelen getroffen om het virus in te 
dammen en/of te bestrijden. 

Het onderwijs is een van de sectoren waar maatregelen getroffen worden. Deze maatregelen dienen 
ervoor leerlingen thuis te ondersteunen bij het onderwijs als de school gesloten wordt. 

De directeur/bestuurder kan om twee redenen besluiten de school te sluiten. De eerste reden is 
sluiting wegens ziekte van docenten waardoor geen sprake meer is van goed onderwijs. De tweede 
reden is sluiting op basis van oplegging door het Kabinet en/of Veiligheidsregio.  

 

BESLUIT TOT SLUITEN SCHOLEN 

Een besluit tot sluiting van de school betekent dat leerlingen op onze school geen persoonlijk 
onderwijs kunnen volgen. Ouders en leerlingen worden hierover direct geinformeerd. Leerlingen 
krijgen tijdens de sluitingsperiode digitaal onderwijs aangeboden. Deze vorm van onderwijs is 
noodzakelijk om geen grote onderwijsachterstanden op te lopen. Deze vorm van onderwijs geldt 
voor alle leerlingen van klas 1 tot en met 4 met speciale aandacht voor de eindexamen leerlingen. 

 

ONDERWIJS TERSCHELLING 

Alle Primair Onderwijsscholen en het Voortgezet Onderwijs ’t Schylger Jouw hebben een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid omtrent de uitvoering van de maatregelen die door het Kabinet 
worden genomen. De schoolbesturen communiceren hierover schriftelijk en gezamenlijk naar 
ouders/leerlingen en stellen de Portefeuillehouder Onderwijs op de hoogte. 

De schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk om het onderwijs tijdens de sluitingsperiode zo goed 
mogelijk aan de leerlingen aan te bieden. Bij sluiting van de scholen volgen de schoolbesturen hun 
eigen draaiboek. 

 

COMMUNICATIE AAN OUDERS/LEERLINGEN 

Doel van adequate informatie is om ouders en leerlingen blijvend op de hoogte te houden van  
actuele, onderwijsgerelateerde ontwikkelingen omtrent het Coronavirus. 

Wekelijks verschijnt op maandag een update over het Corona virus en de ontwikkelingen van 
school/onderwijs op afstand.  De update wordt door de directeur/bestuurder geschreven en wordt 
per mail aan ouders/leerlingen verstuurd. Ook als er geen extra informatie is, wordt de brief 
verstuurd (geen ontwikkeling is ook informatie). Ouders moeten hierop kunnen vertrouwen. 

Alle belangrijke informatie wordt door de directeur/bestuurder ook op de website van school 

geplaatst. 

 

ONDERWIJS OP AFSTAND 

Doel is om bij lesuitval het leerproces zo min mogelijk te verstoren. Hiervoor is het noodzakelijk om 
onderwijs op afstand te ondersteunen. 
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HUISWERK BIJ SLUITING SCHOLEN 

Doel is om onderwijs op afstand zo professioneel mogelijk aan te bieden. Het is noodzakelijk zicht te 
hebben op de te volgen leerstof zodat leerlingen thuis hun huiswerk kunnen leren en maken. 
Daardoor ontstaat beperkte leerachterstand. 
 
 
EXTRA ONDERSTEUNING TIJDENS SLUITING SCHOOL 
Als een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning bij het maken en/of leren van het huiswerk, 
dan kan hij dat aan zijn coach doorgeven. De coach overlegt met de directeur/bestuurder de 
mogelijkheden om de leerling op school te ontvangen en een op een les te krijgen. 
Dit is alleen mogelijk binnen de kaders die het Kabinet en/of Veiligheidsregio heeft gesteld. 
 
 

TOEGANKELIJKHEID SCHOOL 

De school is gesloten maar dagelijks telefonisch bereikbaar van 8.00 – 17.00 uur op 
telefoonnummer 0562-448531.  

Voor dringende vragen over de ontwikkelingen van het Coronairus kunt u telefonisch 
contact opnemen met Jannie Docter, 06 -2056 1437 of Esther van den Berg, 06- 4123 5511 

 

E-MAIL 

Leerlingen ontvangen ook informatie via hun school e-mail adres. Zij moeten de e-mail dus 
dagelijks lezen. 

Docenten zijn per e-mail via school bereikbaar voor het stellen van gerichte 
huiswerkvragen. Met gerichte huiswerkenvragen wordt bedoeld: 

- Benoem het vak  

- Benoem het hoofdstuk 

- Benoem de paragraaf 

- Stel je vraag kort en duidelijk  

De docent geeft binnen 24 uur antwoord.  

 

APPEN 

Appen met je coach/docent wordt niet aangeraden. Het mag natuurlijk wel, maar gezien 
de werkdruk bij de docenten is het niet aan te bevelen.  

 

SCHOOLBESTANDEN 

Leerlingen die bestanden nodig hebben voor hun huiswerk kunnen hun coach vragen deze  
bestanden aan hen toe te sturen. 
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