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We versturen deze nieuwsbrief/lesbrief via Parro, de mail en zetten het op de website
van de school.
SCHOLEN DICHT TOT EN MET DE MEIVAKANTIE

1 april 2020
Vrijdag 3 april: ophalen
Chromebooks, ophaaltijden
volgen.

Gisteren heeft onze regering besloten dat de scholen tot en met de meivakantie dicht
blijven. Wat dit betekent voor ons onderwijs hebben we vandaag met het team
besproken.
We hebben besproken wat dit betekent voor het thuiswerken van de leerlingen. Hoe
we dit het beste kunnen verzorgen en hoe we kinderen op afstand kunnen
begeleiden. Dit zijn ingewikkelde vraagstukken.
Dit is ingewikkeld omdat niet alle kinderen gelijk zijn. Niet iedereen heeft dezelfde
begeleiding nodig en kan een andere thuissituatie hebben. En zo zijn er verschillende
behoeften. Als leerkracht is het ons vak om in de groepen onderwijs te geven dat
zoveel mogelijk aansluit bij de leerlingen in de klas.
We doen nu niet anders. We sluiten aan bij de groep. Soms betekent dit dat sommige
kinderen snel door hun taak heen zijn en andere leerlingen hem aan het eind van de
week nog niet af hebben. Dat gebeurt ook op school. Daarvoor hebben we ook de
extra links in de algemene nieuwsbrief. Dit zijn extra tips met activiteiten die u kunt
doen met uw kind.

SCHOOLWERK
We gaan nu verder met elke vrijdag een weektaak uitgeven voor de groepen 3-8. We
beseffen dat het in de thuissituatie moeilijk is schoolwerk te doen, maar vinden het
wel belangrijk dat kinderen nu de taken van de weektaak gaan maken. Leerkrachten
kunnen zien wat kinderen hebben gedaan en daar waar we ons zorgen maken zullen
we contact opnemen met u. Het is wel handig dat u doorgeeft aan de leerkracht als
uw kind ziek is, dan is schoolwerk vaak niet gedaan. Misschien heeft uw kind extra
begeleiding nodig of tips over hoe dingen gaan. Daar willen we graag bij helpen.
We zullen de komende weken gestructureerd en stapsgewijs ons onderwijs inrichten.
CHROMEBOOKS
Niet iedereen heeft een Chromebook of een laptop thuis en niet iedereen heeft er
één van school gehaald. Met het uitzicht dat we tot 11 mei gesloten zijn bieden we u
de mogelijkheid om vrijdagochtend alsnog een Chromebook op te komen halen voor
uw kind. Heeft u twee kinderen bij ons op school in groep 3-8, dan mag u er voor
ieder kind één ophalen.
Als u zelf een laptop heeft dan kunt u dit natuurlijk ook thuis gebruiken en hoeft u
niets op te halen.
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Het schoolwerk kan ook op een eigen laptop en computer gemaakt worden. Een
Chromebook van school is dus niet noodzakelijk
Ook de ouders van kinderen in groep 3 kunnen een Chromebook ophalen. We zorgen
ervoor dat er ook voor die groep extra Chrome books zijn. U ontvangt
donderdagochtend een bericht van de leerkracht met de vraag of u een Chromebook
of andere materialen wilt komen ophalen. Aan het eind van de dag sturen we u een
afhaaltijd voor de vrijdagochtend.
Dit geldt niet voor kleuters. Natuurlijk doen zij ook wel een spelletje op de laptop of
tablet maar dit is geen noodzakelijk onderdeel van hun onderwijs. Daar blijft toch de
rol van de ouder meer belangrijk.
INSTRUCTIE EN CONTACT
Ik ben ongelooflijk trots op ons team leerkrachten die ontzettend hard werken om het
onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Ook onze leerkrachten werken thuis,
soms met kinderen of andere huisgenoten die thuis werken. Dus ook voor de
leerkrachten is het zoeken naar de balans.
Tegelijk zoeken we ook naar de balans van schoolwerk opgeven en wat nodig is. We
gaan niet direct aan de slag met veel instructiefilmpjes. Maken we dan helemaal geen
filmpjes? We kijken of dit noodzakelijk is en zullen dan aanpassingen maken als dit
nodig blijkt. Dit kan per groep verschillen, soms kunnen we een bestaand filmpje
inzetten en soms is het een voorbeeldopgave die de leerkracht met spraak zal
ondersteunen.
Wij kijken hiervoor niet naar andere scholen maar volgen onze eigen weg hierin! Dit is
ook het beleid van Stichting Bijeen.
Maandag: U ontvangt een nieuwsbrief, deze is schoolbreed.
Dinsdag: Leerkrachten nemen contact op met leerlingen via Parro als ze zien dat
leerlingen moeite hebben met de leerstof.
Donderdag: Contactmoment tussen leerlingen en leerkracht: Dit gaat nu nog via
Parro. We kijken of we vanaf volgende week iets kunnen gaan doen met beeldbellen.
Dit hoort u nog.
Vrijdag: De leerlingen ontvangen de weektaak voor de volgende week.

FEEDBACK
De leerkrachten kijken dagelijks hoe de leerlingen het doen. Dan geven zij feedback of
geven antwoorden op de vragen die door u of uw kind zijn gesteld. De leerkracht doet
dit op een vast moment en geeft per groep bij u aan wanneer ze dit doen.
Dit is erg belangrijk, ook voor de balans in het werken. We vragen veel van de
kinderen, we vragen veel van u, maar we vragen ook veel van de leerkrachten. Door
hier samen afspraken over te maken weten we wat we van elkaar kunnen
verwachten.
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