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Beste ouders/verzorgers,

15 oktober jl. heb ik met u gecommuniceerd over het school specifieke protocol
vervangingen bij ziekte.
Op dat moment was er nog niet echt sprake van een grootscheepse coronabesmetting.
Helaas, heeft de werkelijkheid ons hier in rap tempo achterhaald.
Op dit moment heeft de Trinoom al te maken met 2 leerkrachten die de komende dagen
niet fysiek aan het werk kunnen door positieve tests van partners/gezinsleden.
Het scholenteam van de GGD adviseert in deze nadrukkelijk dat ook de niet besmette
partner in quarantaine dient te gaan.
Bovenstaande ontwikkeling vraagt om een ,kleine, aanpassing van het onderstaande
protocol vervangingen bij ziekte zoals met u gecommuniceerd op vrijdag 15 oktober.
1.

2.
3.

4.

5.

Bij ziekmelding leerkracht wordt door de directeur direct in de vroege ochtend de
Vervangerspool ingeschakeld. Op het moment dat er vervanging beschikbaar is wordt
u als ouder/verzorger via een parro bericht hierover geïnformeerd door de
teamleider.
Wanneer geen vervanging beschikbaar wordt er gekeken of via personele
verschuivingen opvang voor die dag intern mogelijk is.
Op het moment dat er intern geen vervanging mogelijk is, wordt de groep van de
betreffende afwezige leerkracht die dag verdeeld over de andere groepen rekening
houdend met welke bouw c.s.
Mocht de afwezige leerkracht ook de volgende dag nog ziek zijn en de situatie
onveranderd is ten opzichte van het onder punt drie beschrevene, wordt u als
ouder/verzorger gevraagd die dag uw kind/kinderen thuis te houden.
Mocht de afwezigheid langer duren dan wat onder punt drie en vier beschreven staat
komt er een roulatiesysteem met de parallel groepen waarbij om toerbeurt een groep
thuisgehouden wordt.
Hiermede voorkomen wij als school dat de lesuitval zoveel mogelijk beperkt blijft.

Op het moment dat er geen vervanging mogelijk is en afwezige leerkracht is niet ziek
maar thuis vanuit quarantaine in staat is onderwijs op afstand te geven, geldt het
volgende;
-

Afhankelijk van het aantal niet aanwezige leerkrachten dienen wij op maat te kijken
hoe wij het onderwijs zo goed mogelijk doorgang kunnen laten vinden.
De eerste dag verdelen we de kinderen over andere groepen.
Vanaf de tweede dag wordt er online onderwijs aangeboden in de groepen 3 t/m 8.
Dit geldt niet voor de groepen 1/2 .
Afhankelijk van de quarantaine tijd van de leerkracht kan het onderwijs op afstand
enige dagen duren voor dezelfde groep.
Op deze wijze kunnen wij zo goed mogelijk de lesstof aanbieden.

Mocht u om redenen niet in staat zijn om opvang thuis te regelen, kijk of er een
mogelijkheid ligt binnen uw netwerk/vriendjes/vriendinnetjes/klasgenootjes.
Wanneer dit laatste niet lukt, kan uw kind opgevangen worden in een van de andere
groepen op school. Dit betekent wel dat het dagprogramma van uw kind(eren) mogelijk
afwijkt van het onderwijs op afstand vanuit de eigen leerkracht. Opvang in een andere
klas heeft dan echt de functie van noodopvang. In dat geval staat opvang centraal ten
opzichte van onderwijs.
Verder het is ook zeer denkbaar dat u met uw kind(eren) in quarantaine zit en dat uw
kind niet naar school kan.
In deze situatie zorgt de leerkracht voor een thuiswerkpakket op maat voor de kinderen
vanaf 5 jaar. Dit pakket volgt vanaf de tweede dag van de quarantaine melding.
Tenslotte de opmerking dat een groep in quarantaine gaat als de GDD dit bepaalt. Op dit
moment is dat wanneer drie of meer kinderen besmet zijn.
Heel vervelend dat wij genoodzaakt zijn met u deze toevoegingen op het protocol te
moeten communiceren.
Hopelijk heeft de gedeeltelijke lockdown voldoende effect om de rest van het schooljaar
gevrijwaard te blijven van positief geteste collega’s dan wel partners/gezinsleden.

Met vriendelijke groet,
Edith Keller
Suzanne Weijers
Hans Velvis
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