
 Zo doen wij dat! 

Naast het landelijke protocol voor scholen en de afspraken binnen Stichting Primah laten we op 

deze kaart zien hoe we te werk gaan in het geval van individuele quarantaine, groep(en) thuis, 

school gesloten en lockdown.  

 
Wanneer een gezin in quarantaine moet door contact met een positief persoon of corona in het 
gezin:  
 

✓ Volgt er contact met school. Wanneer de gezondheid het toelaat sturen we door wat de leerling kan 

doen voor rekenen, taal/spelling en lezen vanaf groep 3. Doordat er geen boeken mee naar huis zijn op 

dit moment gaat dit over digitale lessen bereikbaar via de Cool-pagina.  

✓ Na dag 1 van de quarantaine is er contact met de leerkracht. Waar nodig bezorgen we 

schoolmaterialen thuis of laten dit bezorgen. Er worden afspraken gemaakt over contact met de klas 

en instructie. Het volgen van alle lessen op school is niet te organiseren. We kiezen daarom voor een 

contact moment met de leerkracht waar nodig en bijvoorbeeld het aansluiten bij de start of het 

afsluiten van de schooldag online.   

Wanneer een groep in quarantaine moet: 
 

✓ Stuurt de leerkracht door wat de leerlingen kunnen doen voor rekenen, taal/spelling en lezen vanaf 

groep 3. Doordat er geen boeken mee naar huis zijn op dit moment gaat dit over digitale lessen 

bereikbaar via de Cool-pagina.  

✓ Bezorgen wij de nodige schoolmaterialen zo snel als het kan.  

✓ Geeft de leerkracht als de gezondheid het toelaat online les. Wanneer dit niet mogelijk is krijgen de 

leerlingen en ouders de mogelijkheid vragen te stellen bij een andere leerkracht.  

✓ Krijgen de leerlingen van groep 1-2 een bingokaart per week met activiteiten en waar nodig 

materialen. Online zijn er ook momenten van samen komen waar de gezondheid dit toelaat.  

✓ Sluiten we de school wanneer er twee groepen in quarantaine moeten. Hoeveelheid van dagen doen 

we in overleg met de GGD.  

Wanneer er een lockdown komt:  

✓ Zie afspraken over een groep in quarantaine.  

✓ Stemmen de leerkrachten de online lessen op elkaar af zodat broertjes en zusjes niet tegelijk online 

zijn, wanneer dit onmogelijk is verzorgt de school een chromebook voor het gezin.  

✓ Volgen er afspraken over de overige schoolvakken, dit hangt af van ieders gezondheid en de lengte van 

de lockdown.  


