
 

 

Onderwijs op afstand 

We zien dat er zowel bij leerlingen als docenten hoger verzuim is. Meestal niet eens zozeer 

vanuit ziekte, maar wel vanwege het testen op corona, het wachten op de uitslag of 

quarantaines om dierbaren te beschermen. We zien natuurlijk graag dat zoveel mogelijk 

lessen doorgaan op school of vanuit huis. Daarom hebben we onderwijs op afstand 

georganiseerd wanneer fysieke lessen niet mogelijk zijn. De volgende informatie is van 

belang: 

 

Hoe gaan we onderwijs verzorgen bij afwezigheid van één of meerdere docenten? 

1) Allereerst zoekt de school naar mogelijkheden om vervanging te zoeken, zodat de 

fysieke lessen op school door kunnen gaan.   

2) Indien vervanging niet (meer) mogelijk is en/of de druk op vervanging te groot wordt, 

gaat de betreffende docent die thuis moet blijven, maar niet ziek is, onderwijs op 

afstand verzorgen. De docent zal vanuit huis de lessen verzorgen via de ‘Google 

Classroom’ en de leerlingen zijn op school voor de betreffende theorievakken met een 

surveillant in het lokaal. 

3) Indien het inzetten van surveillanten op school ook niet meer mogelijk is, zullen zowel 

de docent als de leerlingen vanuit huis online lessen verzorgen en ontvangen. Dit is 

echt een noodscenario. Mocht de school dit moeten gaan inzetten, dan wordt u 

geïnformeerd door de betreffende mentor. We houden rekening met 2 mogelijke 

situaties: 

a) De leerlingen zijn al op school en de mentor is thuis met klachten (niet ziek) en er 

zijn op school geen surveillanten meer beschikbaar waardoor er lesuitval ontstaat. 

De betreffende groep(en) krijgen tot 10.00 uur (= 2 lesuren) praktijkvakken. 

Daarna gaan de leerlingen naar huis en krijgen onderwijs op afstand. Er gaat een 

mail van de mentor naar betreffende ouders (met leesbevestiging) en de leerlingen 

nemen z.s.m. (vóór 8.30 uur) telefonisch contact op met hun ouder(s)/verzorger(s). 

b) We weten de dag van tevoren dat we de volgende dag geen surveillanten meer 

beschikbaar hebben en de betreffende mentor informeert de ouders per mail (met 

leesbevestiging) over het afstandsonderwijs van de volgende dag(en). Indien nodig 

(bij geen leesbevestiging) neemt de mentor telefonisch contact op.  

In noodgevallen waarbij leerlingen niet naar huis kunnen, kan de school voor een 

klein groepje opvang verzorgen. 

 

4) Indien meerdere docenten ziek zijn, kan er ook geen afstandsonderwijs meer 

gerealiseerd worden. In dat geval wordt u z.s.m. door de school geïnformeerd! 

Uiteraard hopen wij niet in deze situatie terecht te komen. 

 
 


