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Scenario 1 
Scenario’s  Wat verwachten we van leerlingen? Wat verwachten we van 

docenten/mentor?  
Wat verwachten we van de 
schoolleiding? 

Wat verwachten we van ouders?  

Als een LEERLING volgens 
de beslisboom thuis moet 
blijven… 

Situatie: de leerling is thuis. 
 
De leerling werkt thuis aan het vak 
zoals de studieplanner aangeeft.  

- De leerling volgt via Teams 
de uitleg van de docent of 
krijgt buiten de les om 
extra uitleg. 

- Als de leerling via Teams 
aanwezig is dan is hij/zij 
altijd in beeld en 
representatief gekleed. 

- De leerling neemt actief 
deel aan de ‘les’ en volgt 
de instructie van de 
docent. 

- De leerling verstoort de les 
niet.  

- De leerling maakt geen 
beeld- of geluidsopnames 
van de les. Dit is in strijd 
met de privacy regels en in 
een reguliere les ook niet 
toegestaan.* 

- De leerling heeft via 
Magister toegang tot de 
studieplanner en het 
huiswerk. 

- De leerling heeft via It’s 
Learning toegang tot de 
digitale benodigdheden 
voor het maken van de 
opdrachten. 

- De leerling levert (indien 
gewenst door de docent) 
voor de deadline zijn 
gemaakte opdrachten in.  

Situatie: de docent is in de klas samen 
met aanwezige leerlingen. 
 
De docent heeft een keuze: 

- Hij/Zij is via Teams te volgen 
tijdens de (klassikale) uitleg. 

- Hij/Zij belt de leerling in, 
tijdens de les, op een zelf- 
gekozen moment door de 
docent. De docent geeft de 
leerlingen die thuis zijn 
instructie. 

- Hij/Zij maakt afspraken met 
de leerling die thuis zit om 
na schooltijd/tijdens 
tussenuren via Teams uitleg 
te krijgen.  

- De betreffende leerlingen 
worden aangegeven in 
Magister met een nog nader 
te bepalen code. 

 
- De docent checkt of alle leerlingen 

zijn ingelogd en geeft ze een warm 
welkom. Indien een leerling niet is 
ingelogd, wordt deze absent 
gemeld ter registratie. 

 
- De mentor houdt zicht op de 

aanwezigheid van alle leerlingen. 
Wanneer een leerling opvallend 
veel afwezig is (in elk geval na 5 
dagen), neemt hij/zij contact op 
met thuis. Evt. wordt de 
afdelingsleider leerlingzaken erbij 
betrokken (10 dagen).  

De schoolleiding zorgt voor de 
randvoorwaarden om goed les te 
kunnen geven. 
 

- De afdelingsleider 
leerlingzaken wordt 
geïnformeerd door de 
mentor wanneer er 
sprake is van langdurige 
afwezigheid van een 
leerling (10 dagen). In 
samenspraak met het 
zorgteam zal de 
afdelingsleider 
leerlingzaken 
vervolgstappen 
ondernemen.  

- Wouter verzorgt 
regelmatig een Corona 
update. Mochten er 
locatie gebonden zaken 
zijn, zal de locatieleiding 
jullie op de hoogte 
brengen.  

- De schoolleiding houdt 
de maatregelen 
nauwlettend in de gaten 
en zal voortdurend 
afwegen of we nog de 
juiste dingen doen op het 
juiste moment. Waar 
nodig zal bijgestuurd 
worden.  

 
De schoolleiding is op school 
aanwezig. Kijkt mee of het lukt voor 
iedereen om dit scenario uit te 

Ouders melden hun kind ziek. 
Ouders zorgen ervoor: 
 

- Dat hun kind thuis een 
werkplek heeft vanwaar ze 
actief de les kunnen 
volgen.  

- Dat wanneer hun kind 
wegens de ernst van de 
ziekte de les niet kan 
volgen, zij dit bij de mentor 
van hun kind melden.  

- Ouders zijn actief 
betrokken bij het volgen 
van de studieplanners en 
het huiswerk op Magister. 

 

scenario 1 

EEN LEERLING 

BLIJFT THUIS 
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* Indien een leerling toch 
beeldopnames maakt zullen er 
passende maatregelen worden 
genomen door de schoolleiding. 

- De docent zorgt voor een duidelijke  
studieplanner die op It’s Learning te 
vinden is. Huiswerk wordt in  
Magister genoteerd. Wanneer nodig 
zorgt de docent voor de benodigde 
materialen op It’s Learning of de 
toegang tot een ander digitaal 
kanaal. 

 
De docent draagt buiten de lessituatie 

om, een mondkapje. 

voeren. Biedt ruimte (in 
bijvoorbeeld studiedagen) om het 
nodige voorbereidende werk te 
doen.  
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Scenario 2 
Scenario’s  Wat verwachten we van leerlingen? Wat verwachten we van docenten?  Wat verwachten we van de 

schoolleiding? 
Wat verwachten we van ouders?  

Als een DOCENT volgens 
de beslisboom thuis moet 
blijven… 
 
 
 

Situatie: leerlingen zitten in de klas 
of zijn ziek thuis. 
 
Indien de docent in staat is om les te 
geven doet hij/zij dat via Teams. In 
het lokaal is een stipper aanwezig 
die zorgt voor een ordelijk verloop 
van de les.  
 
De leerlingen die ook ziek thuis zijn 
volgen de les via Teams. 
 
Gedrag in het lokaal:  

- Alle leerlingen hebben een 
laptop bij zich om de les te 
kunnen volgen.  

- De leerlingen zijn (rustig/in 
stilte) actief betrokken bij 
de online les van de 
docent.  

- Leerlingen kunnen via de 
chatfunctie hun vragen 
stellen aan de docent.  

- Wanneer een leerling niet 
aan de verwachting 
voldoet, gelden de 
‘normale’ schoolregels. 

 
Buiten lessituaties dragen kinderen 
een mondkapje. 
 
 
 
 
 
 
 

Situatie: de docent is (ziek) thuis. 
 
De docent meldt zich voor 8.00u ziek 
bij Stip Dijkstraat en bij de 
afdelingsleider.  
 
De docent die corona gerelateerd 
thuis moet blijven, maar wel in staat is 
om te werken, laat aan zijn naaste 
collega’s (denk hierbij aan je vaksectie 
en de collega’s die lesgeven aan jouw 
mentorklas) weten beschikbaar te zijn 
via Teams of anderszins (op zijn 
werkdagen).  
 
De docent kijkt zelf (tussen 8.00u en 
8.30u) in Zermelo en ziet zo welke 
lessen overgenomen kunnen worden 
en welke niet.  
 
Als de docent in staat is om online les 
te geven dan: 

- Is waar mogelijk een stipper 
aanwezig.  

- Zorgt de stipper voor de 
orde in de klas. 

- Wanneer er geen stipper 
beschikbaar is, valt de les 
uit. Leerlingen werken 
verder volgens de 
studieplanner. We 
verwachten van de docent 
dat er buiten lestijd een 
vragenuurtje op gezet 
wordt.  

 
 

De schoolleiding is op de hoogte 
van de ziekmelding van de collega 
vanaf de eerste dag en blijft in 
contact met de betreffende collega. 
 
De schoolleiding houdt de 
maatregelen nauwlettend in de 
gaten en zal voortdurend afwegen 
of we nog de juiste dingen doen op 
het juiste moment. Waar nodig zal 
bijgestuurd worden. 
 
 
De schoolleiding is op school 
aanwezig en kijkt mee of het lukt 
voor iedereen om dit scenario uit 
te voeren. Verder biedt de 
schoolleiding ruimte (in 
bijvoorbeeld studiedagen) om het 
nodige voorbereidende werk te 
doen.  
 
 

De ouders zorgen er samen met hun 
kind voor dat de laptop opgeladen is 
voor de eerstvolgende schooldag.  
 
 

scenario 2 
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De docent zorgt voor: 
- Een duidelijke instructie via 

Teams en/of  
- Materiaal op It’s Learning  

die nodig is voor het kunnen 
maken van opdrachten.  

- Studieplanner op It’s 
Learning. 

- Huiswerk op Magister. 
 
Indien een docent dusdanig ziek of in 
quarantaine met zijn/haar hele gezin 
is en geen lessen kan verzorgen, zal in 
overleg met de schoolleiding gekeken 
worden naar een passende oplossing. 
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Scenario 3 
Scenario’s  Wat verwachten we van leerlingen? Wat verwachten we van docenten?  Wat verwachten we van de 

schoolleiding? 
Wat verwachten we van ouders?  

Als een DEEL VAN DE KLAS 
als gevolg van de 1,5m-
maatregel van de overheid 
thuis moet blijven  

Situatie: als gevolg van de 1,5m-
maatregel is de helft van de klas 
aanwezig op school, de andere helft 
zit thuis.  
 
Uitgangspunt is dat de leerling 
verder kan met zijn werk. 

- Leerlingen komen om de 
dag naar school volgens 
het rooster op Zermelo. 
Buiten lessituaties dragen 
leerlingen een mondkapje. 

- De leerling die thuis is, is 
via Teams bij de instructie 
van de docent digitaal 
aanwezig en logt elk lesuur 
opnieuw in. De camera 
staat aan en de leerling is 
representatief gekleed. 

- De leerling kan aan het 
werk m.b.v. het online 
materiaal dat te vinden is 
in Magister/Teams/It’s 
Learning. 

- De leerling maakt geen 
beeld- of geluidsopnames 
van de les. Dit is in strijd 
met de privacy regels en in 
een reguliere les ook niet 
toegestaan.* 

- De leerling neemt actief 
deel aan de les en volgt de 
instructie van de docent.  

- De leerling heeft via 
Magister toegang tot de 
studieplanner en het 
huiswerk. 

Situatie: de docent is op school. 
 

- De docenten zijn via Teams 
minstens de eerste 10 
minuten (de instructie) te 
volgen en eventueel langer 
als dat de docent wil/kan. 

- De docent checkt of alle 
leerlingen zijn ingelogd. 
Indien een leerling niet is 
ingelogd, wordt deze absent 
geregistreerd.  

- Studieplanner op It’s 
Learning. 

- Huiswerk op Magister. 
 

 
De docent zorgt voor voldoende 
digitaal lesmateriaal en indien 
noodzakelijk instructiefilmpjes zodat 
de leerlingen op afstand na de 
instructie de opdrachten kunnen 
maken.  
 
De docent draagt, buiten lessituaties, 
een mondkapje. 

Situatie: de schoolleiding is op 
school aanwezig. 
 
De schoolleiding is op school 
aanwezig en kijkt mee of het lukt 
voor iedereen om dit scenario uit 
te voeren. Verder biedt de 
schoolleiding ruimte (in 
bijvoorbeeld studiedagen) om het 
nodige voorbereidende werk te 
doen.  
 
De schoolleiding houdt de 
maatregelen nauwlettend in de 
gaten en zal voortdurend afwegen 
of we nog de juiste dingen doen op 
het juiste moment. Waar nodig zal 
bijgestuurd worden. 

Ouders zorgen er op de 
thuiswerkdag voor: 
 

- Dat hun kind volgens het 
lesrooster elke les digitaal 
aanwezig is via Teams. 

- Dat hun kind thuis een 
werkplek heeft vanwaar ze 
actief de les kunnen 
volgen.  

- Dat wanneer hun kind 
wegens de ernst van de 
ziekte de les niet kan 
volgen, zij dit bij de mentor 
van hun kind melden.  
 

scenario 3 

EEN DEEL  

VAN DE KLAS 

BLIJFT THUIS 
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- De leerling levert (indien 
gewenst door de docent) 
voor de deadline zijn 
gemaakte opdrachten in. 

 
* Indien een leerling toch 
beeldopnames maakt zullen er 
passende maatregelen worden 
genomen door de schoolleiding. 
 

 

 

Scenario 4 
Scenario’s  Wat verwachten we van leerlingen? Wat verwachten we van docenten?  Wat verwachten we van de 

schoolleiding? 
Wat verwachten we van ouders?  

Als een KLAS als gevolg 
van een besluit door de 
directie/GGD thuis moet 
blijven. 

Situatie: alle leerlingen uit één klas 
zijn thuis. 
 

- De leerling is via Teams elk 
lesuur digitaal aanwezig en 
logt elk lesuur opnieuw in.  

- De leerling is altijd in beeld 
en representatief gekleed. 

- De leerling neemt actief 
deel aan de les en volgt de 
instructie van de docent.  

- De leerling heeft via 
Magister toegang tot de 
studieplanner en huiswerk. 
Hij/Zij zorgt ervoor dat het 
werk de volgende les 
gemaakt is.  

- De leerling maakt geen 
beeld- of geluidsopnames 
van de les. Dit is in strijd 
met de privacy regels en in 

Situatie: de docent is op school. 
 

- De docenten zijn via Teams 
te volgen volgens het 
reguliere rooster van 60 
minuten. Dit wil niet zeggen 
dat de online les 60 minuten 
moet duren. Bijvoorbeeld: 
het kan zijn dat er 15 
minuten instructie gegeven 
wordt, waarna een kleiner 
groepje leerlingen blijft voor 
extra uitleg.  

- De docent checkt of alle 
leerlingen zijn ingelogd. 
Indien een leerling niet is 
ingelogd, wordt dit 
geregistreerd. 

- Studieplanner en huiswerk 
op Magister. 
 

Situatie: de schoolleiding is op 
school aanwezig. 
 
De schoolleiding is op school 
aanwezig en kijkt mee of het lukt 
voor iedereen om dit scenario uit 
te voeren. Verder biedt de 
schoolleiding ruimte (in 
bijvoorbeeld studiedagen) om het 
nodige voorbereidende werk te 
doen.  
 
De schoolleiding houdt de 
maatregelen nauwlettend in de 
gaten en zal voortdurend afwegen 
of we nog de juiste dingen doen op 
het juiste moment. Waar nodig zal 
bijgestuurd worden. 

Ouders zorgen ervoor: 
 

- Dat hun kind volgens het 
lesrooster elke les digitaal 
aanwezig is via Teams. 

- Dat hun kind thuis een 
werkplek heeft vanwaar ze 
actief de les kunnen 
volgen.  

- Dat wanneer hun kind 
wegens de ernst van de 
ziekte de les niet kan 
volgen, zij dit bij de mentor 
van hun kind melden.  

 

 

EEN KLAS 

BLIJFT 

THUIS 

scenario 4 
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een reguliere les ook niet 
toegestaan.* 

- De leerling heeft via 
Magister/Teams/ It’s 
Learning toegang tot de 
digitale benodigdheden 
voor het maken van de 
opdrachten.  

- De leerling levert (indien 
gewenst door de docent) 
voor de deadline zijn 
gemaakte opdrachten in. 

 
* Indien een leerling toch 
beeldopnames maakt zullen er 
passende maatregelen worden 
genomen door de schoolleiding. 

De docent draagt, buiten de lessen 
om, een mondkapje. 
 
De docent zorgt voor voldoende 
digitaal lesmateriaal en indien 
noodzakelijk instructiefilmpjes zodat 
de leerlingen op afstand de 
opdrachten kunnen maken.  
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Scenario 5 
Scenario’s  Wat verwachten we van leerlingen? Wat verwachten we van docenten?  Wat verwachten we van de 

schoolleiding? 
Wat verwachten we van ouders?  

Als de GEHELE SCHOOL als 
gevolg van een besluit 
door de directie/ministerie 
thuis moet blijven…  
 
 
 

Situatie: alle leerlingen zijn thuis 
 

- De leerling is via Teams elk 
lesuur dat in Zermelo staat 
(minstens twee lesuren per 
vak per week) digitaal 
aanwezig en logt elk lesuur 
opnieuw in.  

- De leerling is altijd in beeld 
en representatief gekleed. 

- De leerling neemt actief 
deel aan de les en volgt de 
instructie van de docent. 

- De leerling maakt geen 
beeld- of geluidsopnames 
van de les. Dit is in strijd 
met de privacy regels en in 
een reguliere les ook niet 
toegestaan.*  

- De leerling heeft via 
Magister toegang tot de 
studieplanner en het 
huiswerk. 

- De leerling heeft via 
Magister/Teams/ It’s 
Learning toegang tot de 
digitale benodigdheden 
voor het maken van de 
opdrachten.  

- De leerling levert (indien 
gewenst door de docent) 
voor de deadline zijn 
gemaakte opdrachten in. 

Situatie: alle docenten zijn thuis 
 
Elke docent verzorgt minstens twee 
lesuren (van 40 minuten) per klas per 
week een digitale les. Iedere week is 
er minstens 1 mentoruur. 
Afhankelijk van of de regio op slot is 
of alleen de school worden er meer of 
minder lessen gegeven. 
 

- De docenten zijn via Teams 
te volgen volgens het 
reguliere rooster van 40 
minuten. 

- De docent checkt of alle 
leerlingen zijn ingelogd. 
Indien een leerling niet is 
ingelogd, wordt dit 
geregistreerd. 

- Studieplanner en huiswerk 
op Magister. 
 

 
We gaan uit van minstens één actieve  
les in de week per vak waarbij 
leerlingen door middel van een 
instructie actief deelnemen aan de 
les. Dit heeft als reden om te 
voorkomen dat er voornamelijk 
vragenuurtjes zijn.   
 
 

Situatie: (een afvaardiging van) de 
schoolleiding is op school aanwezig  
 
De schoolleiding neemt een actieve 
rol bij de organisatie en 
informatieverstrekking naar 
collega’s, ouders en leerlingen. 
 
De schoolleiding zorgt voor de 
randvoorwaarden (te denken valt 
aan een aangepast rooster, 
toetsing).  
 
De schoolleiding heeft voortdurend 
contact met zijn/haar team en de 
secties. Waar nodig heeft de 
schoolleiding contact met 
individuen. Hier wordt informatie 
opgehaald zodat de juiste besluiten 
genomen kunnen worden. Ze kijken 
wat er wel en wat er niet op het 
programma staat. 

Ouders zorgen ervoor: 
 

- Dat hun kind volgens het 
lesrooster elke les digitaal 
aanwezig is via Teams. 

- Dat hun kind thuis een 
werkplek heeft vanwaar ze 
actief de les kunnen 
volgen.  

- Dat wanneer hun kind 
wegens de ernst van de 
ziekte de les niet kan 
volgen, zij dit bij de mentor 
van hun kind melden.  
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