
 

 

Darwinjournaal 16, 16 april 2020 
 

 

AGENDA  

20 april 2020 Meivakantie t/m 01 mei 2020 
21 april 2020 Persconferentie minister president 
04 mei 2020 Studiedag. Alle kinderen zijn vrij 
05 mei 2020 Bevrijdingsdag  

 

INFORMATIE 

 

❖ THUISONDERWIJS 

 

We willen u blijven bedanken voor de wijze waarop u uw kinderen ondersteunt met het 

thuisonderwijs. We merken dat alle kinderen op de gevraagde tijden online zijn, actief mee 

kunnen doen en de opdrachten maken die de leerkrachten hen geven. Zo is de tijd dat we 

online zijn met de kinderen effectief.  

 

De leerkrachten focussen op de kernvakken taal en rekenen. We geven de kinderen 

ondertussen instructie van nieuwe lesstof. Daarnaast blijven we lesstof frequent herhalen. 

We vragen de ouders om ervoor te zorgen dat de kinderen op een ander moment 

structureel lezen op hun niveau vanaf groep 4. Mocht u of uw kind leesboeken willen ruilen, 

maak dan een afspraak met de leerkracht.  

 

Alle leerkrachten hebben u gevraagd om feedback te geven. We zijn als team benieuwd hoe 

u het thuisonderwijs ervaart en of u nog tips heeft hoe we het thuisonderwijs kunnen 

verbeteren. Het thuisonderwijs is nieuw voor ons en we willen het zo goed mogelijk 

organiseren. Uw feedback is waardevol voor ons. 



 

 

❖ WAT ALS DE SCHOLEN WEER OPENGAAN 

 

Het kabinet deed afgelopen week een oproep aan schoolbesturen om na te denken over 

onder welke voorwaarden en regels scholen weer open zouden kunnen. De uitwerking 

hiervan is natuurlijk grotendeels afhankelijk van de vervolgbesluiten die het kabinet 21 april 

bekend maakt. 

Op 22 april zal het bestuur met de directeuren en de directeuren met hun team in overleg 

gaan over wat de minister president zal mededelen op 21 april. 

 

Ministerie van OCW ontwikkelt scenario’s 

 

Het ministerie van OCW is afgelopen dagen met allerlei partijen, waaronder de PO-Raad, in 

gesprek gegaan om mogelijke scenario’s te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om 

scholen weer op een veilige manier open te stellen. Het RIVM beoordeelt de scenario’s op 

veiligheid en haalbaarheid. Het is nog onduidelijk welke scenario’s dat zijn en hoe deze 

geïmplementeerd gaan worden, maar ze gaan een bepalende rol spelen bij het openen van 

de scholen. Voor de PO-Raad geldt dat veiligheid en de gezondheid van 

onderwijsprofessionals en leerlingen voorop moet staan. 

  

Onderzoek verspreiding door kinderen RIVM zwaarwegend 

 

Het RIVM doet onderzoek naar de rol van kinderen bij de verspreiding van het virus. De 

resultaten van dit onderzoek en het advies van het RIVM spelen een belangrijke rol in de 

besluitvorming van het kabinet (en het ministerie van OCW). Het kabinet hoopt resultaten 

van het onderzoek ‘zoveel mogelijk al tegen eind april beschikbaar te hebben, zodat je het 

kunt meewegen in het besluit of scholen na de meivakantie weer open kunnen of niet’, 

aldus premier Rutte afgelopen donderdag. 

 

Situatie Darwin na de meivakantie 

N.a.v. het besluit van de minister president zal het team op woensdag overleggen wat er 

gaat en moet gebeuren. Sowieso start de school niet voor 6 mei, omdat 4 mei een studiedag 

is. Mochten de scholen (deels) opengaan vanaf de meivakantie, dan hebben we die dag hard 

nodig om dat goed voor te bereiden. 

Mochten de scholen weer (beperkt) opengaan dan zullen we ons focussen op de 

hoofdvakken en proberen de hiaten die zijn ontstaan zo goed en snel mogelijk weg te 

werken. Tussendoor zullen we dan naar behoefte andere activiteiten en vakgebieden 

aanbieden.  

Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat er ook voldoende tijd en aandacht is voor de 

sociaal-emotionele ontwikkeling.  

We hebben in ieder geval besloten dat we de laatste weken vanaf groep 3 geen thematisch 

onderwijs geven zoals we gewend zijn, maar veelal zullen werken met teksten. De geplande 

open podia zullen komen te vervallen. 



 
 

❖ CADEAUTJES 
 
 
We krijgen leuke foto’s van de vogelhuisjes 
die de oudervereniging heeft gestuurd naar 
alle kinderen.  
 
 
Sommige leerkrachten krijgen een opkikker. 

Hoe leuk is dat! 

 

 

 

❖ WIST JE DAT’JES uit groep 7/8 
 

- Ahmed op 2e paasdag klaar zat voor de online lessen. 
- Ghilaine wel een héél groot Paasei had van chocolade 
- we af en toe 'Peppa Pig' op de achtergrond horen tijdens de lessen bij groep 7 
- de jarigen een bijzonder mailtje ontvangen van de juffen 
- alle leerlingen van groep 8 vaak al 5 minuten voor het begin van de lessen klaar zitten 
- dit zijn 2 van de skeletten die kinderen hebben gemaakt voor het project 'mijn lijf' . 
 

                            
 

❖ Een leuke tekenopdracht voor de meivakantie: 

  



 

Voor een regenachtige vakantiedag deze sportbingo! 

 

 

Fijne vakantie!! 

Team Darwin 


