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Terugkoppeling enquête thuisonderwijs 

Vorige week heeft u van ons een enquête ontvangen met vra-

gen over het thuisonderwijs. Wij hebben 185 ingevulde enquêtes 

mogen ontvangen. Wij willen deze ouders bedanken voor hun 

bijdrage! Uit de enquête kwamen de volgende resultaten: 

- Kwaliteit van de info vanuit Atlant/school wordt als goed erva-

ren (rond 85/90%) 

- Hoeveelheid informatie vanuit Atlant/school wordt als precies 

goed ervaren (rond 90%) 

-Gemiddeld genomen hebben ouders aangegeven dat het 

goed lukt om contact met de leerkracht te onderhouden (de 

overgrote meerderheid heeft hier ruim voldoende/goed inge-

vuld) 

- Gemiddeld lukt het de meeste ouders om het thuiswerken van 

uw kind te begeleiden. Sommige ouders geven aan dit niet alle 

dagen te kunnen i.v.m. hun eigen werk en dat is begrijpelijk! In 

percentages lukt het 35% dit ruim voldoende/goed te doen, 25 

% geeft aan dit in voldoende mate te kunnen doen en 5,4 % 

geeft aan dit matig/onvoldoende te kunnen begeleiden. Ou-

ders die dit lastig vinden kunnen dit aangeven bij de leerkracht 

of de intern begeleider. Samen kijken wij hoe wij u nog beter kun-

nen helpen bij de begeleiding van het thuiswerk.  

- De hoeveelheid tijd die de kinderen gemiddeld per schooldag 

aan het schoolwerk besteden is wisselend. Gemiddeld besteden 

leerlingen in de groepen 1/2 zo’n 2 tot 3 uur of minder aan het 

thuiswerk (84%). Bij de rest van de groepen werkt het kind gemid-

deld zo’n 3 uur aan de opgegeven taken. In groep 3 zien wij dat 

dit gemiddelde iets hoger ligt. Natuurlijk verschilt dit voor ieder 

kind. Ieder kind leert anders en zal ook anders reageren op het 

thuiswerken. Daarnaast zal er ook een verschil in begeleiding zijn 

omdat de ene ouder meer tijd vrij kan maken dan de andere 

ouder. Wat heel begrijpelijk is!  

Een deel van de taken is verplicht en een ander deel kan gezien 

worden als keuzetaken. Dit wordt vaak door de leerkracht aan-

gegeven. Wanneer u als ouder hier graag meer duidelijkheid in 

wil, dan kunt u dit altijd navragen bij de leerkrachten.  

 

Uit deze enquête blijkt dat wij en u als ouder het over het alge-

meen gezien goed op de rit hebben. Heel fijn om deze terug-

koppeling te hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief ouders vitale sector & meivakantie 

Vandaag hebben alle ouders via de persoonlijke inbox (én het 

e-mailadres dat hieraan gekoppeld is) een brief ontvangen over 

de noodopvang in de meivakantie. 

Deze brief is bedoeld voor de ouders die werkzaam zijn in de vi-

tale sector. 

 

Voor alle leerlingen geldt: Meivakantie is vakantie, dus de leer-

lingen krijgen geen werk van school in deze periode. 

 

OPROEP VOOR AFSCHEIDSMUSICAL groep 8 

Wie van u heeft connectie met iemand die bij Caprera (het 

openluchttheater) in Bloemendaal werkt? Het zou natuurlijk fan-

tastisch zijn als groep 8 daar de eindmusical zou kunnen opvoe-

ren! Graag horen wij van u. Hiervoor kunt u contact opnemen 

met juf Maud (maud.goedemans@atlantbo.nl). 

 

Update thuisonderwijs voor/met de leerkrachten 

Ook onder de leerkrachten hebben wij een enquête uitgezet. 

Hieruit is gebleken dat er wisselend gereageerd wordt op het 

thuiswerken. Sommige leerkrachten zijn zeer ICT vaardig en flore-

ren in deze periode. Een ander worstelt (net als u) met de juiste 

balans tussen werk en privé door thuiswerkende kinderen. Alle 

leerkrachten hebben aangegeven het contact met de leer-

lingen te missen zoals zij gewend zijn in de normale situatie. Ze 

hebben niet gekozen voor een kantoorbaan      . Gelukkig on-

dersteunt iedereen elkaar waar nodig en worden er afspraken 

gemaakt en tips gedeeld. Ook juf Marian verzorgt de extra uit-

daging voor de leerlingen van de plusklas.  

Het kost veel tijd, maar is ontzettend fijn om leerlingen/ouders te 

spreken. Alle leerkrachten hebben hun leerlingen goed in het vi-

zier en hebben het goed in de hand. Het werk wordt via de digi-

tale les gevolgd en waar nodig wordt er persoonlijk bijgestuurd 

of aantekeningen gemaakt voor een later vervolg. Ook hebben 

wij de zorgleerlingen goed in beeld. De intern begeleider heeft 

hier een grote rol in. 

Samen kijken wij naar het afnemen van toetsen in deze periode. 

Wat vinden wij passend? En hoe gaan wij om met de behaalde 

resultaten? 

Elke morgen starten wij met een teambriefing waarin juf Carla de 

laatste update vanuit het dagelijks directieberaad bespreekt. 

Ook is het fijn om af en toe te lachen door het delen van leuke 

en lieve reacties van ouders en leerlingen. De lessen van juf Am-

ber en meester Kaan worden ook aan onze eigen leerlingen thuis 

gegeven. Dat levert vaak leuke beelden op. Het team werkt 

echt als een TEAM en daar ben ik (juf Carla) SUPERtrots op! 

Hieronder ziet u juf Heleen en juf Ingrid genieten van een ijsje tij-

dens hun pauze. Natuurlijk op gepaste afstand. Genieten… 

 
 

Tips voor de concentratie 

We zitten nu een aantal weken thuis, ondertussen krijgen de 

meeste ouders de smaak te pakken op het gebied van thuison-

derwijs. Als volleerde leerkrachten maken we schema’s, geven 

we uitleg en beantwoorden we vragen. Maar wat als je kind 

moeite heeft met zijn concentratie? Misschien begon uw kind de 



eerste weken nog enthousiast aan zijn huiswerk. Nu een paar we-

ken later kan het zijn dat het enthousiasme enigszins (of behoor-

lijk) is afgenomen. Wanneer jij ‘s ochtends aan komt zetten met 

de laptop of werkboekjes kun je ze horen zuchten. En eenmaal 

begonnen zijn ze om de vijf minuten afgeleid. Herkenbaar? Dan 

kunnen de tips op de volgende pagina uw kind misschien helpen 

met zijn/haar concentratie. 

 

1. Opgeruimd en rustig 

Het klinkt logisch maar verwijder alles wat af kan leiden. Ruim de 

tafel waar je kind aan zit op en laat geen frutsels liggen. Zorg er 

ook voor dat het zo rustig mogelijk is. Als je meerdere kinderen 

hebt is dat vaak lastig. Het kan dan helpen om ze verder uit el-

kaar te zetten. Laat je kleuter bijvoorbeeld niet kleien of tekenen 

aan dezelfde tafel als waar je tiener huiswerk aan maakt. 

2. Andere ruimte 

Is je kind oud genoeg om zelfstandig of met minimale hulp te 

werken? Dan kun je hem of haar ook in een andere ruimte zetten 

dan de woonkamer. Een stille ruimte zal de concentratie goed 

doen. Kies liever niet zijn eigen slaapkamer omdat hij daar alsnog 

snel afgeleid zal zijn door bijvoorbeeld speelgoed. Een studeer-

kamer of je eigen slaapkamer kan een goed alternatief zijn. Richt 

een tafeltje voor hem in en ga om het kwartier even kijken hoe 

het gaat. 

3. Koptelefoon 

In een woonhuis is het nooit écht stil. Zeker niet als je meerdere 

kinderen hebt. Een koptelefoon, bij voorkeur met noise can-

celling kan dan uitkomst bieden. Door het geluid te dempen 

voorkom je al een heleboel prikkels die je kind mogelijk zouden 

kunnen afleiden. 

4. Korte blokjes 

Geen enkel kind houdt het vol om 

uren achter elkaar geconcentreerd 

te werken. Verdeel de werktijd 

daarom in korte blokjes. Afhankelijk 

van de leeftijd en het concentratie-

vermogen van je kind kun je bijvoor-

beeld kiezen voor blokken van twin-

tig of dertig minuten. Zie hiernaast 

het thuiswerkschema van de kin-

deren van juf Carla      . 

5. Bewegen en frisse lucht 

Tussen het werken door is het goed om even te bewegen. Doe 

een dansje door de kamer, ga touwtjespringen in de tuin of loop 

een blokje om het huis voor een frisse neus. Na een kwartiertje 

bewegen kunnen kinderen er vaak weer even tegen aan. 

6. Duidelijke doelen 

Zorg dat je kind duidelijke doelen heeft die overzichtelijk voor 

hem zijn. Bijvoorbeeld: ‘Over tien minuten wil ik dat je klaar bent 

met oefening twee en drie van rekenen.’ Controleer dan na tien 

minuten of je kind dat doel heeft behaald en vervolgens kun je 

hem een nieuw doel geven. 

 

Hopelijk heeft u iets aan deze tips en helpen wij u hiermee een 

beetje op weg. We wensen alle leerlingen en ouders weer veel 

succes komende week. 

 

Agenda: 

Vrijdag 10 april: Goede vrijdag vrij! 

Maandag 13 april: 2e Paasdag vrij! 

Vrijdag 17 april: Koningsspelen Toermalijn 


