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Geachte ouder(s) en verzorger(s), 
 

He is al weer de negende brief, rondom het Corona-virus, die in de digitale ‘brievenbus’ valt… 

Op 12 maart (nog geen 3 weken geleden!) schreven we nog: ‘Het kabinet heeft vanmiddag besloten de 

scholen vooralsnog niet te sluiten.’ 

Inmiddels is duidelijk geworden we ‘fase 2’ ingaan. De schoolsluiting is verlengt tot en met de meivakantie 

(voor onze school is dat t/m 8 mei).  

Het gevoel went niet… Het blijft allemaal erg verdrietig! Vermoedelijk komt dat ook doordat we ten 

diepste het werk niet (op de manier) kunnen doen waarvoor we hebben gekozen… 

We hopen echt van harte dat de Heere de ziekte wil ‘beteugelen’ en dat de scholen na de meivakantie 

weer kunnen starten.  

Vanaf deze plaats wensen we ook allen die, op welke wijze dan ook, betrokken zijn bij besmettingen veel 

sterkte toe. We mogen ook wel woorden van steun laten horen aan hen (ook uit onze eigen achterban) 

die in de zorgsector werkzaam zijn. Wat hebben deze, in deze ingrijpende periode, een verantwoordelijke 

en veelomvattende taak! Veel sterkte en Gods ondersteuning van harte gewenst. 
 

Mededelingen, tips en ideeën… 

Inmiddels treft u op de homepagina van onze website een kolom met de titel: ‘Periode thuiswerk’. 

Hieronder staan ‘periodieke brieven’ (van onze school en het Ds. G.H. Kerstencentrum) die u heeft 

ontvangen en ‘tips en ideeën’. Al de genoemde websites en ideeën zijn bedoeld voor hen die daar 

behoefte aan hebben. Deze informatie gaan we niet meer actief via de mail met u delen.  
 

Aangepaste werkwijze… 

We hadden u beloofd om ruim voor 6 april door te geven wat de aangepaste werkwijze wordt voor de 

komende weken. We benoemen het puntsgewijze: 

1. Het online programma Classroom wordt vanaf 6 april hèt informatieplatform voor alle gezinnen 

(van groep 1 t/m 8). Het is de bedoeling dat u hier dagelijks op kijkt! 

De mail gebruiken we alleen nog voor het versturen van: 

 Schoolbrede ‘berichtgeving periode thuiswerk’ 

 Nieuwswissels 

 Aparte kindgerichte programma’s van RT-ers en Onderwijsassistenten (vanwege de 

privacy) 

Natuurlijk blijven we oog houden voor gezinnen die liever geen / zo weinig mogelijk digitale 

middelen gebruiken. Het is belangrijk dat u dit zelf aangeeft bij de leerkracht(en)!  

Het is aan de leerkrachten gevraagd ook deze ouder(s) op goede wijze van materiaal te voorzien. 

Als u daar niet (zo) tevreden over bent, dan horen wij dit graag van u! 

2. Op het informatieplatvorm (classroom.google.com) kunnen alle gezinnen inloggen met een 

eenduidige inlogcode. Deze  inlogcode wordt met een ‘instructie voor gebruik’ vrijdag door onze 

collega Van der Heijden verstrekt. Dat geldt ook voor een instructie voor het bekijken en 

beluisteren van video- en audiofragmenten. 

3. U treft op Classroom de groep van uw kind(eren) met het rooster en bijbehorende bijlagen. 

4. Het rooster staat altijd bovenaan en is een rooster voor 3 weken. In dit rooster staat een 

verwijzing naar het ‘materiaal’ wat uw kind daarbij nodig heeft. Dit materiaal wordt in de loop 

van de weken aangevuld. 

5. De kleuterbouw maakt ook gebruik van een nagenoeg identiek rooster verdeeld over drie weken. 

Deze is echter zonder expliciete dagverdeling. We willen namelijk het signaal aan u geven om met 

de kleuters wat 'minder strak' om te gaan met het programma.  
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Kleuters kunnen namelijk best een forse belasting zijn in de begeleiding. Dat komt soms 'in 

conflict' met begeleiding van de andere (basisschool)kinderen.  

6. De basis van reken- en de taalonderdelen blijven voor de groepen 3 t/m 8 het boek en het schrift. 

7. We hebben de leerkrachten gevraagd het programma wat te ‘vertragen’. We kunnen er niet 

vanuit gaan dat er thuis geleerd moet worden wat anders op school wordt geleerd.  

Het aangeboden programma is een ‘gemiddeld’ programma. Lukt het u niet (als begeleider) om 

in dit tempo mee te gaan? Neemt u dan wat gas terug!  

Aan de andere kant zijn er ook kinderen die juist meer nodig hebben (sommige ouder(s) vinden 

dit ook  fijn). Leerkrachten zorgen ook voor voldoende materiaal voor deze groep en geven 

duidelijk aan wat dit materiaal dan is en waar het te vinden is. 

8. De kinderen uit de groepen 6 t/m 8, die in de Ontdekgroep zitten, krijgen via Classroom instructies 

voor het ‘Ontdekgroepwerk’ (vanaf 6 april). Het vraagt teveel zelfstandigheid voor kinderen uit 

de middenbouw om dit ook voor hen te realiseren.  

9. Nieuw is dat er actief gebruik gemaakt gaat worden van video- en audiomateriaal. De leerkracht 

bepaalt bij ‘lastige en veelomvattende lesstof’ of een visuele of gesproken uitleg aanvullend is. 

We doen dit ook vooral om u als ouder(s) wat te ontlasten bij het begeleiden van moeilijkere of 

veelomvattende opgaven.  

De kleuterbouwcollega’s zullen ook wat instructie- en voorleesvideo’s en audiofragmenten 

plaatsen. Dit is voor hen een eigen keuze. Voor uzelf ook een keuze om hier wat mee te doen. 

10. We hebben ophaalmomenten voor alle groepen (1 t/m 8!) gepland op vrijdag 3 april voor het 

materiaal van deze tweede thuiswerkperiode. De indeling treft u in de bijlage.  

Zorg dat u kort in school bent en houdt u strikt aan de regels zoals vermeld in de bijlage! 

11. We hebben leerkrachten gevraagd ook zorg te dragen dat er meer vooraf wordt geprint en 

meegegeven. Dat voorkomt dat uzelf verward raakt in al het printwerk voor (vaak) meerdere 

leerlingen.  

12. De begeleiding zal per leerkracht (en jaargroep) wel wat blijven verschillen (via Classroom, 

telefonisch, per mail, per app, videobellen). Dat hangt af van de voorkeur van de leerkracht en de 

wenselijkheid voor de leerling. 
 

Een oproep… 

Omdat de periode langere tijd gaat duren en we meer instructies gaan geven via audio en video, zullen er 

gezinnen zijn waar dringend een extra computer nodig is. In nauw overleg met meester Van der Heijden, 

de beheerder van de Chromebooks,  is besloten om ze in noodzakelijk situaties aan gezinnen uit te lenen. 

Aan u de vraag: Mochten er in uw gezin barrières zijn bij het leer- en maakwerk, veroorzaakt door het 

structureel ontbreken van computertijd, dan kunt u een aanvraag mailen naar wheijden@gjvn.nl.  

Graag aangeven welke kind(eren) er op school zit(ten) en kort beargumenteren waarom het volgens u 

nodig is. We zullen keuzes moeten maken omdat het aantal Chromebooks beperkt is. Een richtlijn is o.a. 

de hoeveelheid kinderen op de basisschool. Voor hen willen we dit namelijk faciliteren. Als er sprake van 

‘krapte’ door meer kinderen op het VO dan vinden we daar de eerste verantwoordelijkheid liggen. 

Als u er één krijgt toegewezen dan krijgt u een bericht en kunt u de Chromebook vrijdag afhalen. 
 

Foto’s… 

Op de website zijn al verschillende leuke foto’s geplaatst. Heeft u er ook één (of) meerdere die u geplaatst 

wilt zien? Mail deze gerust! Wij zorgen dat het ‘fotoboek’ van thuisonderwijs steeds wat uitbreidt. 
 

Opnieuw sterkte, moed, wijsheid en geduld gewenst. Alle vier hebben we ze van de Heere nodig! 
 

Een hartelijke groet namens allen, M.J. Visser                  
 Alle genoemde momenten D.V. 
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