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Klaar voor de start… 

Allereerst willen wij ouders bedanken voor de positieve reacties 

en de steun die wij hebben mogen ontvangen afgelopen 

week. Echt hartverwarmend! 

Samen zijn wij afgelopen periode in een situatie beland waarbij 

wij snel maar ook vooral goed hebben moeten schakelen. 

Thuisonderwijs, hoe ziet dat eruit? Wat willen wij voor onze kin-

deren? Hoe zorgen wij ervoor dat zij in het ritme blijven en geen 

vakantiegevoel krijgen? Drie weken lestijd is lastig in te halen 

achteraf. Wat gaan wij wel/niet aanbieden en vooral HOE? 

Zondagmiddag werd besloten om maandagochtend te star-

ten met het team. Samen brainstormen, vragen op tafel leggen 

en een plan bedenken. Ondertussen hadden alle ICT-coördina-

toren van de Atlantscholen zich verzameld op het bestuurskan-

toor. Samen hebben zij besloten op welke manier op alle scho-

len het thuisonderwijs vorm zou krijgen. Hierbij kwam veel kijken. 

Een nieuwe omgeving waar onze leerkrachten nog nooit mee 

hadden gewerkt. Het voordeel van de digitale lessen is dat leer-

krachten de leerlingen online kunnen volgen. 

In twee dagen tijd is voor alle leerlingen een dagprogramma 

gemaakt, hebben de leerkrachten een snelcursus gehad en 

hebben we alles klaargemaakt om te kunnen gaan werken in 

de nieuwe digitale omgeving ‘Google Classroom’. Dit geldt 

overigens niet voor de groepen 1/2! Zij krijgen bericht via de 

schoolapp (persoonlijke inbox). 

Ook vele ouders zijn hoogstwaarschijnlijk niet bekend met deze 

leeromgeving. En wat zijn wij TROTS! We zien dat ouders en leer-

lingen zich optimaal inzetten om het thuiswerken zo goed mo-

gelijk te organiseren. Het kan heel lastig zijn om naast uw eigen 

werk ook de kinderen nog te begeleiden. Daarnaast is het voor 

een aantal van u misschien wel leuk om te zien hoe uw kind op 

school met deze programma’s werkt. Een kijkje in de keuken 

van ons onderwijs! Leerkrachten zijn binnen schooltijden bereik-

baar via hun e-mailadres. Zij zullen tijdens hun werkdagen alle 

vragen binnen 24 uur proberen te beantwoorden.  

We wensen iedereen veel succes bij de begeleiding! 

 

Respect voor privacy 

Het komt voor dat de leerkrachten een instructiefilmpje maken 

waar zij zelf op staan. Namens de leerkrachten wil ik u en de 

leerlingen vragen vertrouwelijk met deze filmpjes om te gaan en 

niet verder te verspreiden. Anders moeten wij besluiten deze 

filmpjes niet meer te sturen en dat zou erg jammer zijn voor de 

leerlingen. 

 

Gesloten 

Heel onwerkelijk voelde het, toen wij 

gisteren einde van de dag de deur 

van de school achter ons dichttrok-

ken. Vanaf vandaag zullen alle leer-

krachten vanuit huis werken. Dit be-

tekent ook dat wij geen telefoon op 

kunnen nemen. Vragen kunt u via e-

mail stellen aan leerkrachten en di-

rectie. Deze adressen zijn bij u be-

kend.  
 

Thuiswerken 

Het personeel van de Toermalijn heeft de komende weken een 

vast dagritme. Wij starten elke morgen met het klaarzetten en 

versturen van het dagprogramma voor leerlingen. Vervolgens 

hebben wij een gezamenlijke briefing via Teams. Daarna zullen 

leerkrachten vragen van ouders/ leerlingen beantwoorden. 

Om 11.00 uur hebben de leerkrachten overleg met alle col-

lega’s van andere Atlantscholen van hetzelfde leerjaar. Hier 

worden vragen en tips besproken. Ook directieleden vergade-

ren dit tijdstip met elkaar via Teams. De middagen wordt er ge-

werkt aan taken die belangrijk zijn voor de ontwikkelingen bin-

nen onze school. Deze taken zijn verdeeld over de bestaande 

werkgroepen.  

 

Opvang 

Afgelopen zondag heeft u van ons een brief ontvangen via de 

persoonlijke inbox. Hierin stond aangegeven dat ouders (die 

werkzaam zijn in de vitale sector) een e-mail naar het adres van 

de directie konden sturen indien zij komende drie weken ge-

bruik zouden willen maken van opvang. 

Deze ouders zijn afgelopen woensdag einde van de dag per-

soonlijk benaderd via telefoon of e-mail. 

Opvang van kinderen waarbij de ouder(s) werkzaam zijn in de 

vitale sector, kunnen worden opgevangen door PC Velsen. Dit 

alleen als de ouders echt geen andere mogelijkheid zien om de 

kinderen op te vangen. Het is NOOD opvang.  

De kinderen van de Toermalijn zijn welkom bij de Brulboei in IJ-

muiden. Wij verzoeken u NIET te bellen naar de Brulboei. Zij heb-

ben vandaag aangegeven toch de regie terug te leggen bij 

de directie van de scholen omdat het te druk is met telefoon-

tjes. Mocht u gebruik willen maken van deze noodopvang, dan 

kunt een mail sturen naar directie.toermalijn@atlantbo.nl. 

Graag naam van het kind, adres en 06-nummer in de mail ver-

melden. 

Kinderen kunnen worden opgevangen tussen 8.00 - 18.00 uur. Zij 

kunnen het huiswerk meenemen. En er wordt gevraagd om de 

kinderen een 10-uurtje mee te geven en een lunchpakket. 

 

Activiteiten komende periode 

Door sluiting van de school zullen alle geplande activiteiten in 

deze periode niet doorgaan. Activiteiten die vanaf 6 april ge-

pland staan, gaan vooralsnog door. Als er anders wordt beslo-

ten, hoort u van ons. Het Paasfeest zal wel doorgaan maar zal 

een andere invulling krijgen. Hierover zal de Paascommissie zich 

gaan buigen. Wanneer wij meer weten, hoort u van ons. 

 

Gebruik schoolapp etc. 

Communicatie is essentieel in deze tijd. Deze dagen wordt er 

veel gebruik gemaakt van onze app. Medewerkers van Con-

capps (Parentcom) monitoren constant onze server capaciteit 

en zullen waar mogelijk opschalen. 

Ook het inloggen bij Basispoort gaat niet bij iedereen even vlek-

keloos. Zoals eerder aangegeven kunt u de leerkracht een mail-

tje sturen wanneer u problemen heeft met inloggen. Soms zit er 

vertraging in het versturen van informatie over de inlog van ba-

sispoort. Hierbij vragen wij u geduld te hebben, hoe lastig dit ook 

kan zijn. 

Squla heeft een bericht gestuurd over het gebruik. Zij verzoeken 

iedereen tussen 9.00 uur en 11.00 uur geen gebruik van Squla te 

maken i.v.m. drukte. Buiten deze tijden werkt het programma 

beter. 

 

IEP-eindtoets groep 8 

Minister Arie Slob heeft aangekondigd dat de scholen dit jaar 

geen eindtoets gaan afnemen bij de leerlingen in groep 8. De 

prioriteit in het primair onderwijs ligt op dit moment bij de op-

vang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op af-

stand, aldus de minister in een nieuwsbericht en een brief aan 

de Tweede Kamer. De PO-Raad heeft de afgelopen dagen in-

tensief overleg gehad met de minister en staat volledig achter 
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dit besluit. Besloten is, het advies van februari om te zetten naar 

definitief. De leerlingen zullen op het voortgezet onderwijs goed 

gevolgd worden, om te bekijken of zij naar het juiste niveau 

doorgestroomd zijn. 

 

Agenda 

Vrijdag 20 april: TECHNIEKdag voor alle groepen (leerlingen ont-

vangen een leuke techniekopdracht deze dag) 


