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Beste ouders en/of verzorgers, 

In het onderstaande document vindt u ons crisisplan. In dit plan staat wanneer we afstandsonderwijs 

geven.  

Vriendelijke groet, 

 

Doanh Doanh Truong 

Directeur obs Bijlmerhorst  

Tel: 020 – 690 81 86 
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 Fysiek onderwijs 
Niveau – 1 

(normale situatie)  

Fysiek onderwijs 
Niveau - 2 

Fysiek onderwijs 
Niveau - 3 

Fysiek onderwijs 
 (gr. 3 en hoger) 

Niveau - 4 

Afstandsonderwijs 
Niveau - 5 

Afstandsonderwijs 
Niveau – 6 

Thuis zonder 
afstandsonderwijs  

Niveau- 7 
Team: 

- Leraar 
Gediplomeerd met een 
afgeronde opleiding 

- Leraarondersteuner 
(mag 
verantwoordelijkheid 
dragen v.e. groep) 

- Onderwijsassistent  
(draait een groep 
onder 
verantwoordelijkheid 
v.e. leerkracht) 

- Leraar in opleiding 
(LIO) 

Tenminste één leerkracht 
voor één groep  

Geen leerkracht Geen leerkracht  Geen eigen leerkracht beschikbaar 
voor de groep  

Leerkracht verzorgt 
online lessen.  

Leerkracht is ziek Geen leerkrachten 

Ondersteuning door 
leraarondersteuner  
Mits deze ingeroosterd 
staat.   

Leraarondersteuner 
neemt les over 

Geen leraarondersteuner  Geen leraarondersteuner Eventueel assistentie 
vanuit 
leraarondersteuner. 

Leraarondersteuner  
verzorgt online lessen.  

Geen leraarondersteuner 

Onderwijsassistent 
ondersteuning van 
leerkracht  

Eventueel ondersteuning 
vanuit onderwijsassistent 

Onderwijsassistent neemt 
lesgevende taak over 

Geen beschikbare 
onderwijsassistent 

Eventueel assistentie 
onderwijsassistent 
 

Eventueel assistentie 
vanuit onderwijsassistent 

Geen onderwijsassistent  

LIO staat voor de klas op de 
dagen dat hij/zij stage loopt  

LIO kan ook lestaken 
overnemen  

Of LIO kan lestaken overnemen Geen LIO Eventueel assistentie 
vanuit LIO 
 

LIO verzorgt online lessen 
op de dagen dat hij/zij 
stage loopt. 
 

Geen LIO  

IB n.v.t. n.v.t.  Of IB kan lestaken overnemen Geen IB beschikbaar Aanspreekpunt voor 
materialen, 
huiswerkpakketten  

Aanspreekpunt voor 
materialen, 
huiswerkpakketten 

Aanspreekpunt voor 
materialen, 
huiswerkpakketten 

Directie  - - Of directie neemt lestaken over  Geen directie beschikbaar  - - - 

Leerlingen Krijgen les op school Krijgen les op school Krijgen les op school Kinderen worden verdeeld over 
andere klassen.  
 
Hoge mate van zelfstandigheid.  
 

Krijgen les thuis 
 
Hoge mate van  
zelfstandigheid  

Krijgen les thuis  
 
Hoge mate van 
zelfstandigheid  

Bij meer dan drie dagen 
afwezigheid krijgt de 
leerling een huiswerkpakket 
mee van IB.  
 
Zeer hoge mate van 
zelfstandigheid. 
 
Zelfstandig werk:  

- herhalingswerk in 
schrift 

- digitaal 
 

Devices voor thuis  n.v.t. n.v.t.  n.v.t. n.v.t.  iPad in bruikleen 
Junior Einstein 
Basispoort  
Weektaak.com 
Zoomsessies 
 

iPad in bruikleen 
Junior Einstein 
Basispoort  
Weektaak.com 
Zoomsessies 

iPad in bruikleen 
Junior Einstein 
Basispoort  
Weektaak.com 

Contact school  Bij het hek 
 
020-6908186 
 
Werktelefoon leerkracht  

Bij het hek 
 
020-6908186 
 
Werktelefoon leerkracht 

Bij het hek 
 
020-6908186 
 
Werktelefoon leerkracht 

Bij het hek 
 
020-6908186 
 
 

020-6908186 
 
Werktelefoon leerkracht 
 
Parro 

020-6908186 
 
Werktelefoon leerkracht 
 
Parro 

020-6908186 
 
Werktelefoon leerkracht 
 
Parro 

Toelichting uitzondering -  -  De onderbouw (gr. 1 t/m 4) zal 
met name te maken krijgen met 
dit niveau. In groep 5 of hoger is 
vervanging minimaal een 
leraarondersteuner of leraar.  
 

Groep 1 en 2 worden niet 
verdeeld. In deze fase zullen we 
ouders vragen hun kind, waar 
mogelijk, thuis te houden en wordt 
niveau V, VI of VII toegepast.  

Bij niveau 5, 6 en 7 wordt waar mogelijk een huisbezoek gepleegd om ouders te 
ondersteunen bij de inlog op Parro en/of Zoom.  
 
IB is aanspreekpunt voor ouders van vitale en cruciale beroepen. Mail: 
e.tenhave@bijlmerhorst.nl. 

Ondersteuning voor ouders  Wanneer ouders problemen ondervinden bij het inloggen op Parro en/of Zoom, dan kunt u bij IB of directie terecht. U kunt ons ten alle tijden aanspreken bij het hek of bellen op het schoolnummer : 020 – 690 81 86.  
 

 

mailto:e.tenhave@bijlmerhorst.nl
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Bijlage - checklist aanpak vervangingsprobleem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe groot is het probleem? 

Checklist voor directie 
 

 

Korte termijn:  
 
We spreken van korte termijn als het vervangingsprobleem binnen een range van 5 dagen ligt.  
 

- is de vervanging intern te regelen?  
- Is er direct een externe vervanger beschikbaar?  
- Speelt de vervangingsproblematiek bij meerdere groepen?  
- Niet meer dan 3 verschillende personen voor één groep.  
- ouders informeren via: parro 
- wanneer er een niveau is gekozen, dan blijft dat de aanpak voor het vervangingsprobleem.  

 

 
 

Lange termijn: 
 
We spreken van lange termijn wanneer het vervangingsprobleem meer dan 5 dagen betreft.  
 

- Is de vervanging intern te regelen?  
- Is er een externe vervanger op lange termijn beschikbaar?  

Vanuit Dit is Wijs?  
Vanuit De Brede Selectie?  
Vanuit de invalpoule Zonova?  

- Mogelijk kan ingezet worden op twee niveaus. Belangrijk is om de aanpak zo snel mogelijk te communiceren met ouders 
via parro.  

- De klassenouder kan ingezet worden om de communicatie over de aanpak te bespoedigen.  
- Het gekozen niveau kan veranderen als de omstandigheden dat toelaten. Communicatie verloopt via Parro en de 

klassenouders.  
 

 

   

 


