
Protocol thuisonderwijs  

Leerlingen die volgens de beslisboom niet naar school mogen en niet ziek zijn. 

(vanwege een besmetting binnen het gezin of een nauw contact) 

Groep 1en 2: Leerlingen die langer dan 3 dagen thuis zitten krijgen van de leerkracht een werkboekje 

of werkje. Dit werkboekje of werkje bevat herhaling van de eerder aangeboden stof. Dit werkboekje 

of werkje is op te halen op school, via het Ouderportaal wordt aangegeven waar en hoe laat dit 

opgehaald kan worden. 

Groep 3: de leerling krijgt van de leerkracht een werkboekje. Dit werkboekje of werkje bevat 

herhaling van de eerder aangeboden stof. Het werkboekje is op te halen op school, via het 

Ouderportaal wordt aangegeven waar en hoe laat dit opgehaald kan worden. Daarnaast zal er via 

Ouderportaal extra tips worden gegeven om het lezen en rekenen op peil te houden. Dit kan ook 

bestaan uit inlogcodes voor het thuiswerkprogramma van Veilig Leren Lezen. 

Groep 4* t/m 8: leerlingen krijgen via het Ouderportaal toegang tot weektaak.com en kunnen daarin 

zien welke lessen er op Snappet gemaakt moeten worden. De leerkracht is via de chat van 

weektaak.com te bereiken voor vragen. Houd er rekening mee dat de leerkracht voor de klas staat, 

dus niet altijd direct in staat is om antwoord te geven. 

*Groep 4 krijgt tot aan de herfstvakantie een werkboekje i.p.v. Snappet. Via het Ouderportaal wordt 

afgesproken waar en hoe laat dit boekje opgehaald kan worden. 

Communicatie gaat bij alle groepen via het Ouderportaal. Houdt u er rekening mee dat de leerkracht 

ook voor de klas staat. Er zal niet altijd direct een antwoord zijn. Wij hopen op uw begrip. 

Leerlingen die thuis zitten omdat de klas in quarantaine zit. 

Leerlingen uit Unit 2 krijgen een werkboekje mee naar huis. Dit werkboekje zal bestaan uit herhaling 

van de al eerder aangeboden stof. Dit werkboekje is op te halen op school, via het Ouderportaal 

wordt aangegeven waar en hoe laat dit opgehaald kan worden. 

Groep 3 zal daarnaast via Ouderportaal wat extra tips krijgen om het lezen en rekenen op peil te 

houden. Dit kan ook bestaan uit inlogcodes voor het thuiswerkprogramma van Veilig Leren Lezen en 

Semsom. 

Er wordt gecommuniceerd via Ouderportaal en waar mogelijk zal er via Google Meet online 

onderwijs worden gegeven. De tijdstippen hiervan zal de leerkracht doorgeven via Ouderportaal 

Unit 3* en Unit 4 krijgen van de leerkracht de codes van weektaak.com toegestuurd. Dit zal via 

Ouderportaal worden verstrekt.  In weektaak.com staat per dag wat er op Snappet gedaan moet 

worden. Door ook de codes van ProWise en Snappet te krijgen (dit staat bij opmerkingen op 

weektaak.com), kunnen kinderen met de basisvakken als rekenen, taal en spelling aan de slag. De 

leerkracht zal de leerlingen via Google Meet instructie geven. De chat van weektaak.com wordt 

gebruikt om vragen aan de leerkracht te stellen. 

Inloggen op prowise en weektaak lukt het best met Google Chrome. Als het echt niet lukt om thuis in 

te loggen kunt u contact opnemen met de leerkracht via ouderportaal of de chat van weektaak. 

*Groep 4 krijgt tot aan de herfstvakantie een werkboekje i.p.v. Snappet. Via het Ouderportaal wordt 

afgesproken waar en hoe laat dit boekje opgehaald kan worden 

 


