
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 LEERLING volgens 
de beslisboom thuis moet 
blijven… 

Situatie: de leerling is thuis 
 

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

- De leerling is altijd in 
beeld. 

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

- De leerling verstoort de les 
niet.  

- De leerling heeft via 
Magister toegang tot 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.   

 
NB: de AGV-regels zijn tijdens de 
online-lessen van toepassing. 
Wanneer er sprake is van de 
schending van de privacy, 
(bijvoorbeeld door beeldmateriaal te 
delen van de les zonder 
toestemming van de docent) zullen 
er passende maatregelen door de 
schoolleiding getroffen worden.  
 
 
 
 
 

Situatie: de docent is in de klas samen 
met aanwezige leerlingen 
 

- De docent is via Teams te 
volgen volgens het reguliere 
rooster van 60 minuten. 

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

- De docent gebruikt een 
headset om goed 
verstaanbaar te zijn. 

- De docent maakt gebruik 
van een digitaal schrijftablet 
om uitleg te geven (indien 
gewenst). 

- Indien de leerling storend 
gedrag vertoont tijdens 
zijn/haar digitale 
aanwezigheid, wordt dit 
gemeld aan de 
schoolleiding.  

- De docent zorgt voor een 
duidelijke instructie/ 
huiswerk op Magister en 
materiaal op It’s Learning 
die nodig is voor het kunnen 
maken van opdrachten. 

 
Een docent die behoefte heeft aan 
scholing (hoe gebruik je Teams? Hoe 
gebruik je een headset? etc.) krijgen 
in week 45 scholing.  
 
*voor de absentieregistratie volgt nog 
een protocol  

De schoolleiding zorgt voor de 
benodigde faciliteiten in de klas: 
 

- Iedere collega heeft een 
laptop met een werkende 
camera. 

- Iedere collega heeft een 
headset. 

- Iedere docent beschikt in 
zijn lokaal over  
voldoende 
schoonmaakspullen. 

 
De mentor houdt zicht op de 
absentie van de mentorleerlingen. 
De leerlingcoördinatoren worden 
geïnformeerd wanneer er sprake is 
van langdurige afwezigheid van een 
leerling. In samenspraak met het 
zorgteam/schoolleiding zal de 
leerlingcoördinator vervolgstappen 
ondernemen.  
 
Bij verstorend gedrag van een 
leerling tijdens het gebruik van 
Teams, zal de leerlingcoördinator 
passende maatregelen treffen met 
de leerling. 
 
De schoolleiding verzorgt minstens 
één keer per week een Corona-
update. 
  
 
 

Ouders melden hun kind ziek. 
 
Ouders zorgen voor: 
 

- dat hun kind volgens het 
lesrooster vanaf 08.30u 
elke les digitaal aanwezig is 
via Teams. 

- dat hun kind een goede 
werkplek thuis heeft 
vanwaar ze actief goed de 
les kunnen volgen en actief 
mee kunnen doen.   

- 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 huiswerk op Magister.  

 

scenario 1 

EEN LEERLING 
BLIJFT THUIS 



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. 
 
De leerlingen hebben de eerste twee 
ziektedagen van de docent geen les. 
Zij werken aan het 
huiswerk/opdrachten die op 
Magister staan.  
 
Vanaf de derde ziektedag wordt de 
les online gegeven. De leerlingen 
loggen via Teams in volgen actief de 
les (vanuit thuis of het lokaal).  
 
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 
storend gedrag vertoont, 
wordt deze leerling 
verwijderd uit de les en 
meldt hij/zij zich bij de 
leerlingcoördinator.  

 
 
 
 
 
 
 

Situatie: de docent is ziek thuis. 
 
De docent meldt zich ziek bij Bertine 
en bij de afdelingsleider.  
 
De eerste ziektedag geeft de docent 
geen digitale les. Deze les komt te 
vervallen. Deze tijd gebruikt de 
docent om de dagen erna voor te 
bereiden (digitale instructie, 
opdrachten, etc. via It’s Learning)  
 
Vanaf de tweede ziektedag geeft de 
docent online vanuit huis les aan de 
klas *. In de klas is een stipper 
aanwezig. Deze stipper zorgt voor 
orde in de klas.   
 
De docent zorgt voor: 

- een duidelijke 
instructie/huiswerk op 
Magister (vanaf de eerste 
ziektedag) 

- Materiaal op It’s Learning 
die nodig is voor het kunnen 
maken van opdrachten. 

 
*) Indien een docent dusdanig ziek is 
en geen lessen kan verzorgen, zal in 
overleg met de schoolleiding gekeken 
worden naar een passende oplossing.  
 
*) indien een docent met zijn/haar 
gehele gezin in quarantaine moet als 
gevolg van zal er eveneens in 
samenspraak met de schoolleiding 
gezocht worden naar maatwerk.   

De schoolleiding is op de hoogte 
van de ziekmelding van de collega 
vanaf de eerste dag. 
 
Wanneer de lessen online gegeven 
worden, zullen deze voor zowel de 
docent als de leerlingen zichtbaar 
zijn in Zermelo. 
 
De dagroostermaker onderzoekt 
vanaf de tweede dag van ziekte 
voor een vakcollega als stipper 
ingezet kan worden bij de les die 
vanuit thuis gegeven wordt.  

De ouders zorgen er samen met hun 
kind voor dat de laptop opgeladen is 
voor de eerstvolgende schooldag.  
 
Ouders volgen actief samen met hun 
kind de 
instructies/opdrachten/huiswerk via 
It’s Learning.  

scenario 2 

EEN DOCENT 
BLIJFT THUIS 



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.  
 

- Leerlingen komen om de 
dag naar school volgens 
het rooster op Zermelo. 

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

- De leerling is altijd in 
beeld. 

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

- De leerling verstoort de les 
niet.  

- De leerling heeft via 
Magister toegang tot 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 op school 
 
 

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

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

- De docent gebruikt een 
headset om goed 
verstaanbaar te zijn. 

- Indien de leerling storend 
gedrag vertoont tijdens 
zijn/haar digitale 
aanwezigheid, wordt dit 
gemeld aan de 
leerlingcoördinator.  

 
De docent zorgt voor voldoende 
digitaal lesmateriaal (It’s Learning) en 
indien noodzakelijk instructiefilmpjes 
zodat de leerlingen op afstand na de 
instructie de opdrachten kunnen 
maken.  
 
*voor de absentieregistratie volgt nog 
een protocol 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij verstorend gedrag van een 
leerling tijdens het gebruik van 
Teams, zal de leerlingcoördinator in 
samenspraak met de mentor 
passende maatregelen treffen met 
de leerling en neemt hij/zij contact 
op met ouders. 
 

Ouders zorgen voor: 
 

- dat hun kind volgens het 
lesrooster vanaf 08.30u 
elke les digitaal aanwezig is 
via Teams. 

- dat hun kind een goede 
werkplek thuis heeft 
vanwaar ze actief goed de 
les kunnen volgen en actief 
mee kunnen doen.   

- 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 huiswerk op Magister.  

 

scenario 3 

EEN DEEL  
VAN DE KLAS 
BLIJFT THUIS 



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 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. 

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

- De leerling verstoort de les 
niet.  

- De leerling heeft via 
Magister toegang tot 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 op school 
 
 

- De docenten zijn via Teams 
te volgen volgens het 
reguliere rooster van 60 
minuten. 

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

- De docent gebruikt een 
headset om goed 
verstaanbaar te zijn. 

- Indien de leerling storend 
gedrag vertoont tijdens 
zijn/haar digitale 
aanwezigheid, wordt dit 
gemeld aan de 
schoolleiding.  

 
De docent zorgt voor voldoende 
digitaal lesmateriaal (It’s Learning) en 
indien noodzakelijk instructiefilmpjes 
zodat de leerlingen op afstand de 
opdrachten kunnen maken.  
 
*voor de absentieregistratie volgt nog 
een protocol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij verstorend gedrag van een 
leerling tijdens het gebruik van 
Teams, zal de leerlingcoördinator in 
samenspraak met de mentor 
passende maatregelen treffen met 
de leerling en neemt hij/zij contact 
op met ouders. 
 

Ouders zorgen voor: 
 

- dat hun kind volgens het 
lesrooster vanaf 08.30u 
elke les digitaal aanwezig is 
via Teams. 

- dat hun kind een goede 
werkplek thuis heeft 
vanwaar ze actief goed de 
les kunnen volgen en actief 
mee kunnen doen.   

- 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 huiswerk op Magister.  

 

scenario 4 

EEN KLAS 
BLIJFT THUIS 



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 
 
Het onderwijs wordt twee 
werkdagen opgeschort alvorens het 
weer van start gaat.  
 
 

- 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. 

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

- De leerling verstoort de les 
niet.  

- De leerling heeft via 
Magister toegang tot 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: alle docenten zijn thuis 
 
Het onderwijs wordt twee werkdagen 
opgeschort alvorens het weer van 
start gaat. Mentoren nemen in deze 
twee dagen contact op met hun 
mentorklas via Teams.  
 
Vanaf de derde dag:  
 
Elke docent verzorgt minstens twee 
lesuren (van 40 minuten) per klas per 
week een digitale les**. 
 

- 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 deze absent 
gemeld*.  

- De docent gebruikt een 
headset om goed 
verstaanbaar te zijn. 

- Indien de leerling storend 
gedrag vertoont tijdens 
zijn/haar digitale 
aanwezigheid, wordt dit 
gemeld aan de 
schoolleiding.  

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

Situatie: de schoolleiding is op 
school aanwezig  
 
Het onderwijs wordt voor de duur 
van twee schooldagen opgeschort 
om de schoolleiding de 
mogelijkheid te bieden om zaken 
als een aangepast rooster, 
communicatie, toetsing e.d. in orde 
te maken.  
 
De schoolleiding neemt een actieve 
rol bij de organisatie en 
informatieverstrekking naar 
collega’s ouders en leerlingen. 
 

- Iedere collega heeft een 
laptop met een werkende 
camera. 

- Iedere collega heeft een 
headset. 

 
De dagroostermaker maakt een 
rooster (zoveel mogelijk rekening 
houdend met de thuissituatie van 
docenten) en zorgt voor een 
rooster met minstens twee lesuren 
van 40 minuten per klas per week. 
Daarnaast heeft de mentor ook één 
lesuur van 40 minuten per week 
om leerlingen te spreken.  
 

Ouders zorgen voor: 
 

- dat hun kind volgens het 
dagrooster volgens 
Zermelo elke les digitaal 
aanwezig is via Teams. 

- dat hun kind een goede 
werkplek thuis heeft 
vanwaar ze actief goed de 
les kunnen volgen en actief 
mee kunnen doen.   

- dat als een kind ziek is en 
niet kan deelnemen aan de 
online-lessen, het kind 
formeel ziek wordt gemeld 
bij de receptie.  

- dat zij actief betrokken zijn 
bij het volgen van huiswerk 
op Magister.  

 

scenario 5 

DE SCHOOL IS 
GESLOTEN 



*voor de absentieregistratie volgt nog 
een protocol 
 
** voor de een-uursvakken zal 
gezocht worden naar een passende 
oplossing. 

 
Faciliteiten voor docenten  Elke docent beschikt over: 

- Laptop met camera 
- Teams inricht door de docent in de agenda-functie (eenmalig volgens het rooster inplannen en wekelijks herhalen) 
- Een headset is te verkrijgen via Marc Albers en is eigendom van de docent 
- Magister waarop huiswerk wordt geplaatst 
- It’s Learning waarop instructies/opdrachten/ lesmateriaal wordt geplaatst  

 
Toetsing  Wanneer een leerling niet aanwezig is op school tijdens een reguliere toets, bepaalt de lesgevende docent of deze toets al dan niet 

ingehaald moet worden.  
 
Gedurende het schooljaar komen er speciale middagen voor leerlingen om hun toetsen in te halen. Deze momenten worden schoolbreed 
georganiseerd.  
 

- De docent meldt een leerling aan bij de toetscoördinator. 
- De docent levert een toets aan. 
- De docent informeert de leerling wanneer de toets ingehaald moet worden. 
- De leerling is verplicht aanwezig. Bij afwezigheid van het inhaalmoment zonder geldige reden volgen er passende maatregelen 

(bijv. verliezen van een herkansing). 
- De toetscoördinator verzamelt alle inhaaltoetsen en organiseert inhaalmomenten incl. surveillance.  

 
Indien een leerling een toets niet hoeft in te halen, noteert de docent een vrijstelling in Magister. 
Alle PTA-toetsen dienen ingehaald te worden. In bijzondere gevallen beslist de examencommissie.  

 
Overige zaken:  Schoonmaak: elk lokaal wordt aan het einde van de lesdag (laatste lesuur) door de dan aanwezige docent schoongemaakt.  

Scholing: in week 45 wordt op dinsdag en donderdag van 14.30u – 16.30u een training gegeven hoe optimaal gebruik te maken van Teams.  
Angst bij leerlingen m.b.t. corona: tijdens de mentorles wordt actief aandacht besteed aan het gevoel dat mogelijk onder de leerlingen 
speelt (zorgen, thuissituaties, gezondheid, schoolregels).  

 


