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1. Langere lockdown, thuisonderwijs én noodopvang: 
Helaas gaan we nog niet open op maandag 25 januari en zal de sluiting van de basisscholen in ieder 
geval tot 8 februari duren. Het betekent in ieder geval dat we na deze week nog zeker 2 en misschien 
wel 4 weken thuisonderwijs én noodopvang zullen verzorgen.  
 
We zitten samen en noodgedwongen in deze situatie. Het raakt íedereen: kinderen, ouders ons 
team, de hele maatschappij. Het vraagt veel van ons allemaal en dat zal voorlopig niet veranderen. 
We hebben hetzelfde doel voor ogen voor de kinderen. Er samen voor zorgen dat zij in deze periode 
zich zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen. We zien (online, via het werk dat ze thuis maken 
en via de ouders) dat ze daar hard aan werken samen met u en ons. 
 
Tot nu toe hebben we met ons thuisonderwijs  de kortere termijn, tot 25 januari, bekeken, hopende 
dat we daarna weer open zouden gaan. We weten nu echter dat we zeker tot 8 februari dicht zullen 
zijn. Dan hebben we het over langere termijn en daarmee onze behoefte om vanuit de bestaande 
werkwijzen het thuisonderwijs nog meer te structureren en stroomlijnen.  
 
We realiseren ons ook dat op welke wijze we het thuisonderwijs ook vormgeven we nooit voor de 
volle 100% aan alle individuele wensen van kinderen en ouders tegemoet zullen komen.  
Weet echter dat we in de door ons gekozen aanpak nadrukkelijk kijken naar en werken aan de 
onderwijs- en zorgbehoefte van de kinderen op groeps- en individueel niveau.  
Waarbij we ook beogen ouders zo min en zo reëel mogelijk te belasten met de begeleiding van hun 
kinderen. Wetende dat mogelijkheden per gezin verschillen en dat het per leeftijdscategorie van 
kinderen zeer verschillend is.  
 
We hebben onze aanpak van het thuisonderwijs voor u samengevat. Dat geeft u als ouder een beeld 
van onze aanpak. We evalueren voortdurend onze aanpak en stellen waar nodig bij. Het is en blijft 
echter maatwerk.  
 

2. Thuisonderwijs: 
Leerkrachten groepen 1/2: 
1. Werken met werkboekjes (groep 1, groep 2, pluswerkboekjes) voor de gehele week.  
2. Verzorgen dagelijks instructiefilmpjes en/of geven live instructies. 
3. Bieden extra instructie aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of meer uitdaging nodig 

hebben. 
4. Hebben twee keer per week of meer via teams online contact met de gehele groep. Doel contact en 

verbinding met leerkracht en kinderen onderling.  
5. Gaan wekelijks met alle leerlingen in een online kleine kringen. Ze werken in de kleine kring aan de 

doelen van KIJK. 
6. Maken contact met die leerlingen en ouders die niet hebben kunnen deelnemen aan de kleine kring. 
7. Gebruiken de online communicatie middelen: teams, skype, social schools, telefoon, mail. 
 
Leerkrachten groepen 3 t/m 8: 
1. Werken met dagtaken en weektaken voor de leerlingen. 
2. Verzorgen dagelijks instructiefilmpjes en/of geven live instructies. 
3. Bieden extra instructie aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of meer uitdaging nodig 

hebben. 
4. Zijn dagelijks tussen 10.00-12.00 uur online beschikbaar voor kinderen en/of ouders*. 
5. Hebben dagelijks online lesmomenten met groepjes leerlingen en/of individuele leerlingen. 
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6. Hebben twee keer per week of meer via teams online contact met de gehele groep eventueel 
gekoppeld aan live online instructiemomenten. Doel contact en verbinding met leerkracht en 
kinderen onderling.  

7. Gebruiken de online communicatie middelen: teams, skype, social schools, telefoon, mail. 
 
*Het kan zijn dat de leerkracht hier incidenteel van afwijkt vanwege inzet bij de noodopvang. De 
leerkracht communiceert dit dan vooraf met de leerlingen (en hun ouders). 
 

3. Gebruik van teams: 
We starten vanaf maandag 25 januari schoolbreed met het gebruik van teams voor de online 
bijeenkomsten met de gehele groep. U ontvangt dan van de leerkracht via social schools een link naar de 
teams bijeenkomst.  
 

4. Noodopvang: 
Dit onderwerp is bedoeld voor de ouders waarvan de kinderen gebruik maken van de Noodopvang.  
We merken regelmatig dat de kinderen van 5 t/m 8 niet in hun social schools account komen omdat ze 
hun inlognaam en/of wachtwoord niet weten. Als dit bij de eigen leerkracht gebeurt is dat zo opgelost. Bij 
de noodopvang echter staat meestal niet de eigen leerkracht.  
We verzoeken kinderen en hun ouders dan ook om ervoor te zorgen dat de kinderen over de benodigde 
gegevens beschikken zodat ze toegang hebben tot het programma én de instructiefilmpjes én de links 
naar de online meetings. Het is ook belangrijk dat de kinderen hun dagplanning bij zich hebben. 
Daarnaast zien we dat kinderen hun mobiele telefoon mee naar school nemen. Dat mag. Deze mag echter 
niet gebruikt worden tijdens schooltijd en in het gebouw. Ze hebben hun telefoon ook niet nodig om hun 
werk te kunnen doen. Hiervoor maken ze gebruik van de tablets en/of laptops die op school aanwezig zijn 
of die ze zelf hebben meegenomen.  
 

5. Toetsing: 
In ons vorig nieuwsbulletin informeerden wij u in detail hoe we de toetsing en rapportage aanpakken. 
Met de langere schoolsluiting verandert deze planning. Op dit moment zijn wij met de scholen van SKOP 
en intern met ons Zorgteam en Managementteam in overleg hoe we de toetsing en rapportage 
aanpakken. Wij informeren u hier volgende week verder over. 
 

6. Weet dat we er zijn voor de kinderen en voor u!  
We weten ook dat het soms een spagaat is voor gezinnen om ervoor te zorgen dat alle kinderen op 
het gewenste moment online zijn. Wij begrijpen dat. Voel u altijd vrij om op een ander moment 
contact te zoeken met de leerkracht van uw kind als u vragen en/of zorgen heeft of denkt dat uw 
kind of u iets gemist heeft. Weet ook dat u nog altijd laptops van school kunt lenen als dat nodig is. 
Neemt u dan even contact met ons. We regelen dan dezelfde dag nog dat u een device kunt ophalen. 
 
Als u vragen heeft of hulp nodig heeft haper dan niet om contact op te nemen met de leerkracht(en) van 
uw kind. Ze staan klaar om er samen met u voor te zorgen dat het onderwijs op afstand zo goed mogelijk 
kan worden gedaan. Weet ook dat we niet van u verwachten dat u lesgeeft aan uw kind. Dat is onze rol en 
taak. U kunt uw kind ondersteunen door het te helpen met opstarten en regelmatig te vragen hoe het 
gaat en te zorgen dat ze ook aan hun ontspanning toekomen en u natuurlijk ook!  
 

7. Tot slot: 
 

 
 


