
Update 3.  29 – 3 – 2020 

                                        

Beste ouders / verzorgers, 

Zoals ik vrijdag aan mijn leerkrachten appte: 

‘Week 2 thuis onderwijs zit er op; week 2 praten en werken via de computer; week 2 scholen zonder kinderen; 

week 2 leerkrachten zonder collega’s…. De tijd gaat snel, en toch ook weer niet’. 

De afgelopen week en ook de komende dagen staan een aantal items extra voor het voetlicht: de noodopvang en 

de zorg om kwetsbare leerlingen en gezinnen en de nieuwe weektaken en werken via TEAMS. Ik zeg zeer bewust 

‘de komende dagen’ omdat we allemaal weten dat er dinsdag een nieuwe update komt vanuit het ministerie / de 

regering en omdat de afgekondigde maatregelen voor het basisonderwijs gelden t/m 6 april as. Het is niet aan mij 

om te speculeren over datgene wat er daarna gebeurt, dus ik geef aan hoe wij het – voor nu - zien en inrichten. 

Noodopvang (criteria opnieuw) en zorg om gezinnen in kwetsbare situaties: 

Alle ouders / verzorgers zijn op 16 maart jl via een tweetal brieven vanuit het bestuur op de hoogte gebracht over 

de regels m.b.t. NOODopvang in school: 

- noodopvang betreft opvang voor leerlingen waarvan de ouder(s) werkzaam zijn in cruciale beroepen; 

- noodopvang betreft deze leerlingen met de restrictie dat er thuis – of in de directe omgeving - niemand anders 

aanwezig is die de leerling(en) op kan vangen. Bij een andere, thuiswerkende ouder kunnen ook deze leerlingen 

thuis worden opgevangen. 

- noodopvang wordt geboden op één van onze locaties van Present scholen (als hier menskracht en andere 

leerlingen aanwezig zijn). Als dit niet het geval is, wordt er contact opgenomen met de kinderopvang of met een 

andere Presentschool buiten onze gemeente. 

- noodopvang wordt alleen onder schooltijd aangeboden en i.v.m. veiligheid van leerlingen en leerkrachten wordt 

er steeds een verdeling gemaakt van max. 8 leerlingen op 2 leerkrachten (en zo verder). 

Waarom deze herhaling van afspraken? Wij merken, horen en zien dat de huidige situatie in en voor heel veel 

gezinnen zwaar is. Wij merken dat er in diverse gezinnen situaties zijn ontstaan of ontstaan die zorgelijk zijn. Op 

elkaars lip zitten, kinderen die thuis dingen ‘moeten’ maken voor school, afspraken in gezinnen en spanningen 

over gezondheid, de toekomst en financiën maken mensen extra kwetsbaar. Alleen donderdag en vrijdag al 

hebben wij voor 10 leerlingen een verzoek om opvang vanuit (zorg)medewerkers gekregen. Om deze, en naar ons 

idee nog een flink aantal andere, kinderen uit kwetsbare gezinnen of situaties op te vangen creëer je de 

onwenselijke situatie van (opnieuw) heel veel mensen bij elkaar in de school. Daarbij vraagt deze opvang zorg, 

waar wij ons vooral willen en moeten richten op onderwijs.  Wij hebben hier uitgebreid met de directeuren, 

gemeente en bestuurder(s) over gesproken. Het is – voor ons – heel helder, en deze helderheid en duidelijkheid 

willen wij graag naar iedereen uitstralen en verduidelijken: 



- School biedt onderwijs en in dit geval onderwijs op afstand. Dit vraagt heel veel individueel contact met 

leerlingen en ouders, heel veel (online) volgen van onze leerlingen en heel veel nieuwe en andere 

manieren om lesstof klaar te zetten / maken; 

- Conform de opdracht van het ministerie biedt school NOODopvang aan kinderen van ouders in cruciale 

beroepen (zie hierboven); 

- I.v.m. veiligheid van leerlingen en leerkrachten werkt iedereen zoveel mogelijk thuis en vanuit huis; 

- Voor leerlingen en gezinnen waar zorg om is zullen wij ons wenden tot team inzet en de ouder / kind 

begeleiders en/of het zorgloket van de gemeente. Zij kunnen kijken welke zorgvragen er liggen en welke 

vormen van begeleiding er vanuit de gemeente geboden kan worden. Natuurlijk zullen wij (en dat doen wij 

al) deze ouders en leerlingen extra bellen, mailen, helpen en samen kijken naar die werkwijze(n) die 

mogelijk wel werken in het gezin en voor de leerling. En, wij geven eventuele gegevens alleen door na 

toestemming van ouders / verzorgers. 

 

Schoolwerk en communicatie: 

Een tweede punt is het schoolwerk. De afgelopen weken heeft u allemaal weektaken / dagtaken voor uw kind 

binnen gekregen via de leerkracht. Er is contact gelegd via de mail, via videobellen en via (intekenlijsten op) 

Parro. Ook uitleg, dagelijkse weetjes, dictees, foto’s van werkhoekjes en challenges worden gedeeld via Parro; 

echt super (zie een aantal foto’s onder deze update). 

De leerkrachten volgen het werk van de kinderen door mee te kijken in de systemen en door evaluatie van 

datgene wat wordt teruggestuurd. Hierop kan dan worden geanticipeerd. Komende week zullen er voor diverse 

groepen uitdeel-momenten worden gepland i.v.m. het ophalen van nieuwe leerstof. Dit zullen wij uitzetten via 

Parro om ouders in groepjes in school binnen te laten komen. 

 

In een aantal groepen is nu ook gestart met werken met MS TEAMS. Voor alle leerlingen is een emailaccount 

aangemaakt. De ene school start eerst vanaf groep 3, de andere vanaf groep 1 / 2 en de andere start komende 

week. Via teams kunnen de leerkrachten instructie geven aan meer leerlingen tegelijk; je kunt elkaar echt even 

zien en spreken en het is ook ‘later’ makkelijk om werkstukken en updates te delen. Ook hier, voor de 

duidelijkheid, e.e.a. onder elkaar: 

- Alle groepsberichten, opdrachten, onderlinge gesprekjes en planningen gaan via PARRO. Ook de 

nieuwsbrieven en updates van de directie gaan via PARRO; 

- Vanaf deze week gaan we teams inzetten in bijna alle groepen (zie hier boven) o.a. voor het houden van 

persoonlijk contact met leerlingen. Ouders krijgen via de mail gegevens over werkwijzen, het persoonlijke  

Present emailaccount van hun kind(eren) en het wachtwoord; 

- Zowel PARRO als TEAMS als de Presentmailaccounts van leerlingen zijn AVG proof; 

- De mail wordt alleen nog gebruikt bij persoonlijke boodschappen aan individuele ouders over hun eigen 

kind(eren); dit vanuit de eigen leerkracht(en), de ib of de directie; 

- Om te voorkomen dat meerdere kinderen in een gezin tegelijk met een device thuis aan de slag zouden 

moeten, houden de leerkrachten op school een overzicht van TEAMS school-breed bij. Wij zijn ons bewust 

van het feit dat er in de meeste gezinnen één device is voor de kinderen. Vandaar een teams schema en 

vandaar (school)werk op papier als ook (school)werk via de computer. 

Deze rare tijd maakt mensen meer alleen, maar tegelijk ook meer creatief en creëert soms mogelijkheden vanuit 

onmogelijkheden. Is soms beperkend en inperkend, maar maakt nieuwe wegen sneller en makkelijker 

begaanbaar. Excuses voor een bericht in het weekend, maar door de week wordt er al zeer veel gestuurd 😉. 

Ingrid 



      

                           
 

                                  

                                          


