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Arrangement thuisonderwijs 
 

 

Ziek, en nu?  

Leerlingen in het basisonderwijs die door ziekte tijdelijk niet naar school kunnen komen, lopen 

al snel een achterstand op in de te verwerken leerstof. Ook leerlingen die om welke reden 

dan ook al een tijdje geen onderwijs op school hebben kunnen volgen, hebben hiermee te 

maken. Het is voor scholen niet altijd mogelijk om geheel aan hun verplichting te voldoen om 

les te geven aan de zieke leerling.  

 

De Kleine Prins Expertisecentrum kan in sommige gevallen thuis onderwijs verzorgen*. Het doel 

is altijd: de volledige terugkeer van de leerling op school.  

 

Hoe gaan we te werk? 

Samen met de school, ouders en (zo mogelijk)de leerling zelf maken we afspraken over de te 

behalen doelen binnen een afgebakende periode van 6 weken. We bekijken op welke 

momenten (één a twee keer per week) het thuisonderwijs plaats kan vinden. Dit gebeurt aan 

de hand van de (on) mogelijkheden van de leerling. We bespreken op welke manier de 

school zorgt voor het aanleveren van de leerstof bij de leerling en hoe hierover 

gecommuniceerd wordt. Ook maken we afspraken over het nakijken van werk of het 

feedback geven hierop. Indien noodzakelijk, bekijken we de mogelijkheden van het volgen 

van lessen via de computer met klassecontact. 

De expert van het Expertisecentrum is de schakel tussen school en leerling /ouders. Dat 

betekent dat de leerkracht en de expert wekelijks contact hebben over de inhoud en 

voortgang van het werk. Aan het einde van de periode vindt een nieuw overleg plaats met 

alle betrokkenen om te bepalen wat de volgende stap gaat worden.  

 

En dan… aan de slag! 

Als alle afspraken helder en vastgelegd zijn, kunnen we starten. De expert komt volgens 

afspraak één of twee keer per week 1 tot 2 uur werken met de leerling. Hierin worden taken 

uitgelegd, geoefend en afgesproken wat de leerling elke dag zelf gaat doen. Daarvoor 

gebruiken we een weektaak, dagtaak of agenda. In de tussenliggende dagen maakt de 

leerling zelfstandig opdrachten, met hier en daar hulp van de ouder(s). Er kan altijd 

telefonisch contact worden opgenomen met de expert of met de school als er vragen zijn.   

Elke week heeft de expert contact met de ouders en de leerkracht om af te stemmen. Er 

wordt steeds bekeken of de leerling al in staat is om voor enkele uren (meer) naar school te 

gaan. Ook wordt afgesproken op welke manier het contact tussen de leerlingen en de 

klasgenoten kan worden behouden en bevorderd. Indien gewenst geeft de expert 

voorlichting aan het team en/of de klas. 
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Enkele spelregels 

- De (wettelijke) verantwoordelijkheid voor het lesgeven aan de leerling ligt en blijft - altijd  bij 

de school. Ook in het geval van thuisonderwijs. 

- De school bepaalt de lesstof die thuis aangeboden wordt en is verantwoordelijk voor het 

aanleveren en ophalen hiervan.  

- Het thuisonderwijs is altijd van kortdurend aard. 

- Het thuisonderwijs vindt thuis plaats onder toezicht van een ouder/verzorger 

 

Aanvragen 

De school kan via de reguliere route via het samenwerkingsverband ondersteuning 

aanvragen en vraagt daarin om de expertise van De Kleine Prins Expertisecentrum. Wij 

helpen hierbij indien gewenst. Na goedkeuring door het samenwerkingsverband stelt de 

ambulant begeleider een Uitvoeringsovereenkomst op, waarin het aantal uren op maat 

staat opgenomen die we gaan inzetten voor het traject.  

 

*) In overleg met de school wordt bekeken of de leerling in aanmerking komt en wat we kunnen bieden. 

 


