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          Amsterdam, vrijdag 8 januari 2021 

 

Betreft: ouderbrief 15, schooljaar 20-21  

 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 
Bij deze wens ik u nog een hoopvol, gelukkig en een gezond nieuw jaar. Laten we er samen 

het beste van maken.  

 

Eerste week thuisonderwijs 

De eerste week van thuisonderwijs in deze 2e lockdown zit er op. In vergelijking met de 

vorige lockdown verloopt het thuisonderwijs nu stukken beter dan in maart/ april jl. Dit 

heeft de volgende oorzaken: 

• De ervaringen en kennis van het thuisonderwijs uit de eerste periode hebben we 

meegenomen naar het thuisonderwijs van nu. 

• Vanaf het begin zijn alle leerlingen in beeld. 

• Afgelopen maandag hebben we zo’n  50 devices in bruikleen aan ouders kunnen 
meegeven. Dit aantal is minder dan de vorige keer, omdat meer ouders een eigen 
device hebben aangeschaft én omdat de kinderen nu meer in hun eigen 
boeken/schriften werken.  

• De kinderen  hebben hun boeken en schriften mee naar huis genomen voor het 

thuisonderwijs. De kinderen van de kleuterbouw  hebben werkpakketjes ontvangen.  

• De opvang van de leerlingen van ouders met een cruciaal beroep én kwetsbare 

leerlingen is goed georganiseerd. Het aantal leerlingen dat nu gebruik maakt van 

deze mogelijkheid is groter dan tijdens de vorige lockdown. We merken dat minder 

ouders kinderen thuis houden vanwege angst voor het coronavirus.  

• We zijn erg blij dat we de kinderen van groep 8 dagelijks les kunnen geven.  

• Omdat elke groep (3 t/m 7) dagelijks twee/ drie keer een zoomoverleg organiseert 

biedt dit veel structuur.  

Overigens erg fijn dat enkele ouders de school hiervoor hebben gecomplimenteerd. Dank 

daarvoor. 

 



Na 18 januari 

Of we 18 januari weer open kunnen hangt af van de besmettingscijfers en het besluit van het 

kabinet as dinsdag. Maar ik vermoed dat we rekening moeten houden met een verlenging.  

 

Wat is uw rol als ouder bij dit thuisonderwijs? 

U bent geen leerkracht, wij verwachten dan ook niet dat u als leerkracht optreedt. We 

verwachten dat u uw kind ondersteunt en dat u binnen uw mogelijkheden het 

thuisonderwijs uitvoerbaar maakt. Hieronder concretiseer ik uw rol. 

• Moedig aan, enthousiasmeer, geef aan dat uw kind het kan, stimuleer, voorkom 

stress en zorg voor afwisseling en ontspanning. 

• Regel een rustige werkplek voor uw kind en zorg voor een koptelefoon mét 

microfoon. Op deze manier is uw kind nog meer gefocust op de lesinstructie.  

• Laat uw kind netjes en zuinig omgaan met de schriften en boeken. Straks moeten 

deze boeken weer mee naar school. Als boeken zijn verdwenen brengen we deze bij 

u in rekening. 

• Zorg dat uw kind aanwezig is bij de instructiemomenten. Mocht dit niet het geval zijn, 

dan zien wij dit als verzuim en moeten we dit melden bij de leerplichtambtenaar. 

Daarbij is het “meedoen” zeer belangrijk voor het welbevinden van uw kind. Uw kind 

merkt en voelt dat hij/zij er toe doet en erbij hoort. 

• Meld uw kind op school af als hij/zij niet kan deelnemen aan een instructiemoment 

of niet naar de opvang komt. 

• Bied uw kind een vaste structuur per dag. Stel eventueel samen met uw kind een 

dagplanning op. 

• Bij veel lessen stuurt de leerkracht aan het eind van de dag de antwoorden. Het is 

belangrijk dat u samen met uw kind de antwoorden bespreekt en uw kind vraagt te 

vertellen hoe hij of zij tot dit antwoord is gekomen. Dit gesprekje is ZEER 

BELANGRIJK! 

• Gebruik de chatfunctie alleen voor “echte vragen”, nádat dat u de instructie hebt 

gelezen. Niet voor vragen als “Wanneer stuurt u de link?” 

• Hou vol! 

 

Personeel 

 

Op dit moment zijn Wilma en Maite langzaam aan het herstellen van de gevolgen van de 

corona besmetting. Dit kan nog wel enkele weken duren. Anna (flexlab) en Omar 

(gymdocent) zijn in het begin van de kerstvakantie positief getest en zitten ook in hun 

herstelperiode. Abdellah is om andere redenen afwezig. Ilse en Mary R. werken vanwege het 

voorkómen van risico zoveel mogelijk vanuit thuis. 

 

 

 



Schooltijden 

De kinderen die naar school komen dienen op tijd te zijn. We hanteren de normale 

schooltijden. De kinderen die 2  dagdelen komen kunnen op woensdag om 12.30 worden 

opgehaald, de andere dagen om 12.15 uur 

 

Toetsen 

 

Normaliter is januari de maand dat de middentoetsen worden afgenomen. Zoals het er nu 

naar uit ziet worden de afnames verplaatst naar februari. De middentoetsen worden nu wel 

afgenomen bij de groep 8 leerlingen. Dit is o.a. belangrijk voor het bepalen van het VO 

advies. 

 

 

Voor straks een fijn weekend! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan van Aert, directeur 

 



 


