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Gang van zaken 

Wij hopen volgende week de laatste thuiswerk-week te 

draaien. Net als de kinderen missen wij het samenzijn enorm.  

Elke morgen start het team met een teamoverleg. Tijdens dit 

overleg bespreken wij dingen waar wij tegenaan lopen, tips/ 

vragen van ouders en kinderen en punten die ons bezighou-

den. 

Zo hebben wij binnen het team ook te maken gehad met posi-

tief geteste collega’s. Maar ook met overleden familieleden. 

Daarnaast delen wij ook hele mooie berichten. De leerkrachten 

geven aan trots te zijn op de leerlingen van hun groep. Er wordt 

hulp gevraagd en wij zijn ontzettend blij met de inzet van u als 

ouder!! Laten wij samen nog even volhouden en wanneer u er-

gens tegenaan loopt, zoek contact met de leerkracht. Houd 

de lijnen kort. 

 

 
 

Vorm van lesgeven 

Een enkele ouder heeft bij de leerkracht aangegeven het fijn te 

vinden als de leerkracht gedurende de dag online ‘live’ les aan 

de hele groep geeft. Op deze manier zou het kind de hele mor-

gen de lessen ‘live’ online kunnen volgen. Dit hebben met het 

team besproken.  

Wij krijgen veel reacties van ouders die juist de huidige manier als 

prettig ervaren. Dit heeft o.a. te maken met het kunnen terugkij-

ken van instructies en het zelf in kunnen delen van de tijd. Ook 

de individuele aandacht (of in kleine groepjes) wordt door ou-

ders en door leerkrachten als prettig ervaren. Wanneer je de 

hele groep online ‘live’ mee laat doen, wordt het minder over-

zichtelijk. Wij zien dan minder goed wie wel en niet actief mee-

doet in de les. Daarnaast hebben wij het ook gehad over de pri-

vacy. Tijdens een ‘live’ online les met de hele groep zijn alle leer-

lingen zichtbaar in elke woonkamer. Dit kan voor enkele kin-

deren minder prettig voelen en mogelijk als extra drempel wor-

den ervaren om vragen te stellen en/of hulp te vragen. Daar-

naast heeft niet elk kind een device, er zijn kinderen die hun de-

vice delen om de lessen te maken en helaas is onze voorraad 

op. Dit zou betekenen dat niet alle leerlingen tijdens deze ‘live’ 

instructiemoment mee kunnen doen en daardoor uitleg/instruc-

tie missen. Wij zien ook voordelen van online lesgeven aan de 

hele groep. De kinderen zitten met alle klasgenoten bij elkaar en 

het is fijn om elkaar te zien. Door elke dag de lessen ‘live’ online 

te geven ontstaat er een structuur in de dag. Dit is prettig voor 

ouders en kinderen die hier momenteel tegenaan lopen. 

Uiteindelijk hebben wij na ons overleg besloten de vorm van 

thuisonderwijs door te zetten op de huidige manier. Dit neemt 

niet weg dat het een mooi punt is om mee te nemen wanneer 

wij wederom met een sluiting te maken krijgen. 

 

 

 

Studiedag komt te vervallen 

Vrijdag 19 februari staat er een studiedag gepland. Wanneer wij 

op 8 februari weer opengaan, zijn wij blij de kinderen weer te 

ontvangen. Daarnaast is het heel belangrijk om goed zicht te 

krijgen op de nieuwe beginsituatie. Hoe gaat het met de kin-

deren? Hoe hebben zij de afgelopen periode ervaren? Wat doet 

dit met het groepsgevoel? Wat hebben zij (en de groep) nodig 

om goed verder te kunnen?   

Om hier zicht op te krijgen willen wij alle tijd gebruiken die er is. 

Daarnaast stond deze studiedag in het teken van schoolontwik-

kelingen die op dit moment minder relevant zijn door de lock-

down. 

Om deze redenen hebben wij besloten de studiedag van vrijdag 

19 februari om te zetten naar een normale schooldag. Wij ver-

wachten deze dag alle kinderen op school (of online wanneer 

de school dicht blijft). Het kan gebeuren dat u al rekening heeft 

gehouden met een vakantie. Deze dag stond als ‘vrij’ in de ka-

lender dus zullen wij rekening houden met leerlingen die afwezig 

zijn. Wel willen wij u vragen dit vooraf aan te geven bij de leer-

kracht. Dan weten zij welke kinderen niet aanwezig zijn op deze 

dag. 

De studiedag van vrijdag 12 maart blijft wel staan. 

 

Cito-toetsen 

Wij zijn nog in overleg hoe en wanneer de Cito-toetsen worden 

afgenomen. Dit hangt af van de datum waarop de school weer 

open gaat. Wij zijn voornemens de toetsen wel af te nemen om 

zicht te krijgen op het huidige niveau van de leerlingen. Met 

deze gegevens kunnen wij kijken wat het kind (en de groep) ko-

mende periode nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen.  

 

Noodopvang 

Vandaag zijn er nieuwe stagiaires gestart op onze noodopvang. 

Wanneer de school weer open gaat zullen zij de groepen in 

gaan. Deze hulp is ontzettend fijn.  

Daarnaast hebben wij afscheid genomen van juf Jessy (stagiaire 

groep 1/2B en 1/2C). Tijdens de lockdown heeft zij op haar 

stagedagen (donderdag en vrijdag) meegedraaid in onze 

noodopvang. Wij bedanken juf Jessy voor haar inzet. 

 

Agenda: 

Helaas komen de geplande activiteiten t/m week 5 te vervallen. 

 


