
 

 

 

 

 

Protocol bij afwezigheid van docenten vanwege RIVM-richtlijnen 
 

De lessen die niet op school kunnen of mogen plaatsvinden vanwege de richtlijnen beschreven in het 

RIVM-protocol moeten te allen tijde wel aangeboden worden en zullen dus niet vervallen. In dit 

document staat wat te doen in dit geval. 

Om de uitval te beperken en meer duidelijkheid voor docenten én leerlingen te creëren is er, met de 

opgedane kennis en ervaringen van vorig jaar, besloten om meer sturing te geven aan het geven van 

de online lessen. 

Algemeen 
1. Bij drie of meer lessen die op school uitvallen zal de klas geïnformeerd worden dat de gehele 

dag (dat wil zeggen: alle lessen) online gegeven zullen worden. Dat geldt alleen voor 

onderbouw.  

Kwetsbare leerlingen zijn, in overleg met mentor, leerling en ouders, altijd op school. Zij 

werken dan in 210 of in 001. 

 

Dat betekent dat óók de docenten die op school zijn hun les via Microsoft Teams zullen 

moeten geven. Het is voor leerlingen en docenten rustiger in de school wanneer er minder 

leerlingen met tussenuren zijn en de praktische haalbaarheid van het volgen van alle lessen 

wordt verhoogd. Daarnaast stelt dit besluit ons ook in staat om voor langere tijd 

surveillanten vrij te maken. 

 

2. Alle digitale lessen worden via Microsoft Teams én volgens het rooster gegeven. 

a. In Magister maakt de docent een link aan. Leerlingen komen bij klikken op deze link 

in een chat met de docent terecht. Dit werkt voor onder- en bovenbouw hetzelfde. 

b. Aanwezigheid wordt in magister genoteerd na de les. 

En verder 
1. Leerlingen moeten elke dag een device en koptelefoon meenemen waarmee ze online lessen 

kunnen volgen. 

2. De roostermaker roostert via Zermelo de klas in 001 in óf plaatst in Zermelo een camera bij 

de les. Waar de les plaatsvindt, in 001 of in het oorspronkelijke lokaal, hangt af van het 

aantal afwezige docenten. 

3. Leerlingen checken elke dag hun rooster in Zermelo om wijzigingen te bekijken m.b.t fysieke 

lessen of online lessen  

4. De leerlingen die al onderweg zijn en pas op een later moment zien dat de hele dag online 

lessen worden gegeven, kunnen deze vanzelfsprekend op school, in 001 volgen. 

 

 


