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Onderwerp Onderwijs op afstand 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Gisteren zijn de eerste groepen zelf alweer gestart met thuis werken. Vanaf 

maandag 4 januari tot en met vrijdag 15 januari verzorgt de school voor alle 

groepen wederom onderwijs op afstand met instructielessen.  

We hebben naar aanleiding van de vorige periode en de evaluatie daarvan 

onderstaande zaken met elkaar afgesproken: 

Communicatie 

De communicatie met u als ouders verloopt via Ouderportaal.  

Voor groep 5 t/m 8 gebruiken de leerlingen ook een e-mailadres. U heeft hierover 

een bericht ontvangen van de leerkracht. 

Leerlingen in groep 5 t/m 8 maken ook gebruik van de chat functie in Snappet. 

Instructielessen en contact leerlingen 

Voor de leerlingen in groep 3 t/m 8 worden de instructielessen gegeven met 

Microsoft Teams. Dit geeft de mogelijkheid om leerlingen ook contact te laten 

hebben met elkaar in bijzijn van de leerkracht. 

U ontvangt een link via Ouderportaal en in het doorgegeven e-mailadres. 

Leerlingen die een eigen e-mailadres hebben doorgegeven, ontvangen dus ook zelf 

de link. Bij klikken op de link kies daarna voor de optie doorgaan in deze browser. 

De instructies zijn live. Uw kind kan tijdens de instructie vragen stellen. De instructie 

kan dus NIET worden teruggekeken. Het is daarom belangrijk dat er op tijd wordt 

ingelogd. Net als bij het normaal naar school gaan betekent dit, dat de lestijden van 

de instructielessen worden gevolgd. De les begint op de genoemde tijd. Niet op tijd 

betekent (deel) les gemist.   

Voor de kleuters in groep 1 /2 zijn er ook dit keer werkboekjes, worden er oefeningen 

klaargezet op de computer, is er een Yurls-pagina en wordt dit aangevuld met 

YouTube filmpjes en een live contact moment via Microsoft Teams met de 

leerkrachten. 
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Weekbericht  

Op zondag 3 januari staat voor alle groepen een weekbericht klaar in Ouderportaal. 

Hierin staat het programma voor de hele week en ook de link voor het volgen van 

de instructielessen. Bovenbouwgroepen sturen deze link al voor de vakantie zodat 

deze kan worden uitgeprobeerd. 

Planning van de instructielessen en contactmomenten 

In dit weekbericht staan ook de tijden dat er instructie wordt gegeven aan de groep 

van uw kind. De instructietijden zijn zo gepland dat de instructies van de groepen 

niet tegelijk plaatsvinden. Broertjes en zusjes hebben instructie op verschillende 

tijden. 

Ophalen van materialen groepen 3 en 4 vrijdag 18 december 

Groep 3:  9.30 - 10.30 uur 

Groep 4:  11.00 - 12.00 uur   

 

Een ouder mag mee naar binnen.  

 

Ophalen materialen groep 1/ 2  

Maandag 4 januari 2021 in de ochtend. Tijden volgen in het weekbericht. 

 

Problemen? 

Zijn er problemen met digitaal werken of met de schooltaken? Laat het de 

groepsleerkracht weten middels Ouderportaal.   

 

Ziek? 

Als kinderen ziek zijn, meld dit via het Ouderportaal, aan de leerkracht.   

Als de leerkrachten ziek zijn, laten wij dit u ook weten.   

 

We wensen uw kind(eren) en u veel succes bij het schoolwerk maar eerst mogen alle 

kinderen genieten van hun twee weken echte vakantie! 

Team Josephschool 
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