
Beste ouders, verzorgers,  

 

 

We zijn hard aan het werk: leerlingen, ouders en verzorgers, leerkrachten 

en ander onderwijspersoneel, bestuur, kinderopvangorganisatie… Nu we 

weten dat de periode van thuiswerk nog lang niet voorbij is, is het extra 

belangrijk dat het contact tussen “thuis” en school goed is, we elkaar in beeld blijven 

houden en dat wij als school niet alleen duidelijk zijn in wat er wordt verwacht, maar dat 

we ook de goede keuzes maken in het belang van goed onderwijs en het welzijn van de 

leerlingen. Uiteraard binnen de grenzen van de situatie waarin we met elkaar zitten.  

 

Afgelopen week heb ik u geïnformeerd hoe we als team stappen maakten en zouden 

maken op het gebied van digitaal afstandsonderwijs. In de loop van de week bleek dat 

het opnemen en verzenden van instructies en de voorbereiding op live-instructielessen 

niet goed genoeg verliep. Er waren verschillende belemmeringen en we bleken binnen 

het team op verschillende manieren te kijken naar hoe dit op te pakken. Dat hebben we 

hersteld. Hieronder in een schema ziet u wat u van ons kunt verwachten, waarbij we 

verder het contact en zicht op het leerproces waar nodig versterken. Daarin ziet u ook 

wijzigingen, qua tijdsplanning.  

 

Weektaak wordt 

verstuurd 

Dinsdags, uiterlijk 16.00 uur. 

 

Live-instructie via 

Google Meet 

Maandag tot en met vrijdag, binnen eigen tijdslot, tien 

minuten van tevoren worden leerlingen uitgenodigd: 

Groepen 3 en 4 9.30 – 10.15 uur 

Groepen 5 en 6 10.25 – 11.10 uur 

Groepen 7 en 8 11.20 – 12.05 uur 

 

Beschikbaarheid 

contactmoment voor 

individuele vragen 

Dagelijks, in ieder geval tussen 12.30 en 13.30 uur, zijn 

leerkrachten beschikbaar zijn voor vragen, opmerkingen en 

gedifferentieerde instructie, naar aanleiding van input van 

leerlingen en ouders. Ook kunnen leerlingen op deze 

momenten door leerkrachten uitgenodigd worden om werk te 

bespreken, wanneer op afstand duidelijk is dat bepaald digitaal 

werk niet zo lukt. Tot slot leggen leerkrachten ook extra 

contact met leerlingen of ouders, wanneer zij reden hebben 

even bij te praten.  

Dat kan telefonisch of via Google Meet, meld bij dat laatste 

van tevoren dat je ze gaat uitnodigen, inclusief tijdsindicatie. 

 

Contactmoment 

eigen leerlijnen en 

Levelwerk 

Nelleke plant individuele en groepsmomenten in met de 

betreffende leerlingen, dit gaat binnen de periodes van 9.00 - 

10.00 en 12.30 en 13.30 uur. 

 

Ouders en leerlingen 

kunnen vragen en 

opmerkingen 

neerleggen 

U kunt via de app of mail leerkrachten vragen stellen, 

opmerkingen plaatsen en verzoeken doen. U kunt er normaal 

gesproken vanuit gaan dat verzoeken die voor 17.00 uur zijn 

gedaan, in ieder geval de werkdag erna worden verwerkt. 

 

 

Een paar extra opmerkingen, hierbij: 

● Bij het versturen van de weektaak noteren leerkrachten wanneer welke 

live-instructies worden gegeven, soms ook gericht op deelgroepjes binnen een 

groep. Ook sturen we waar nodig links van andere instructies mee.  

● We nemen de live-instructies via Google Meet op. Deze slaan de leerkrachten op 

en kunnen worden gedeeld met leerlingen en / of ouders die hierom vragen. 

Reden hiervoor zou kunnen zijn dat er op het moment van de les echt geen 



mogelijkheid was deze te volgen of dat er behoefte is om terug te kijken, als iets 

lastig blijft. Delen gaat via het versturen van een link in de Google Drive, u hoeft 

hier niet per se een google-mailadres voor te hebben.  

Wie deelneemt aan de les of deze later opvraagt, gaat ermee akkoord dat zijn of 

haar kind(eren) in beeld kunnen worden getoond én dat zij er alles aan doen dat 

deze beelden niet verder worden verspreid. Datzelfde zal ook niet vanuit school 

gebeuren. 

● Leerkrachten reageren ook regelmatig op uw berichten op andere momenten van 

de dag. U kunt er echter niet vanuit gaan dat dit buiten de hierboven momenten 

gebeurt. 

● Delen van bestanden en extra communicatie gaat in de groepen 7 en 8 (ook) via 

de voor de leerlingen al vertrouwde Google Classroom-omgeving. Komende week 

richten we deze omgeving ook in voor de leerlingen van groep 6 (6a en het groep 

6-deel van de combinatieklas). Communicatie hierover verloopt via de 

groepsleerkracht.  

● Voor de groepen 1 / 2 liggen bepaalde hierboven beschreven zaken wat anders. 

Zo worden er geen live-instructies voor de hele groep gegeven. Via de eigen 

Yurls-pagina worden opdrachten, instructies of mogelijke activiteiten gedeeld.  

 

Hopende u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd, namens het team, 

Christiaan de Jong, CBS De Uilenburcht 


