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Afsprakennota 

Afstandsonderwijs bij coronabesmetting of quarantaine 

1. Voor kinderen die in quarantaine zitten of zelf besmet zijn met corona en niet ziek zijn, kan er 

afstandsonderwijs georganiseerd worden. Kinderen die om een andere reden ziek zijn, moeten 

herstellen en kunnen geen afstandsonderwijs volgen.  

2. Het afstandsonderwijs gaat in vanaf de tweede werkdag na het melden van de besmetting of 

quarantaine. Indien u de school (directie of secretariaat) bijvoorbeeld op maandag laat weten dat 

uw kind besmet is of in quarantaine moet, zal het afstandsonderwijs op woensdag van start gaan. 

Laat u het weten op donderdag, dan gaat het de daaropvolgende maandag van start.  

3. Voor alle klassen geldt dat enkel lessen wiskunde en taal (incl. spelling) via afstandsonderwijs 

gevolgd wordt. Voor het eerste en tweede leerjaar komt daar ook schrift bij en voor het vijfde en 

zesde leerjaar ook Frans. Wanneer deze lessen precies vallen, kan bekeken worden op het 

lessenrooster dat in de schoolagenda van uw kind terug te vinden is.  

4. U of uw kind zal een link ontvangen waarmee uw kind kan meevolgen met de lessen. Wij 

verwachten dat uw kind tijdig online aansluit bij de gegeven lessen.  

5. Het nodige materiaal wordt door de ouders of een ander persoon afgehaald in het secretariaat. 

Het zal klaarliggen vanaf de ochtend dat het afstandsonderwijs van start kan gaan en kan 

afgehaald worden tussen 8u00 en 8u30. Hou er rekening mee dat er gedurende de volgende 

dagen mogelijks nog nieuw materiaal moet afgehaald worden, omdat het voor leerkrachten niet 

steeds mogelijk is om al zeven dagen verder te plannen.  

6. Er zullen verbetersleutels ter beschikking gesteld worden van de leerlingen. Dit kan op papier of 

digitaal. Wij vragen dat uw kind (of u als ouder voor het eerste en tweede leerjaar) de gemaakte 

lessen zelf corrigeert aan de hand van de verbetersleutel.  

7. Wij verwachten dat uw kind in een rustige omgeving kan werken, zonder achtergrondgeluid dat 

de klas kan storen. Ook andere zaken die storen (bv. huisdieren) worden geweerd. Indien 

mogelijk, wordt de microfoon van de computer, tablet of iPad van uw kind zoveel mogelijk 

gedempt.  

8. Uw kind brengt alle materialen terug mee naar school van zodra hij of zij terug naar school mag.  

 


