
 

         
                            

    update 2 – periode thuisonderwijs januari 2021. 
 
 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Allereerst de beste wensen voor 2021. Laten we er een gezond en gezellig jaar van maken. 

Gister zijn we gestart met de onderwijs op afstand. Vanaf ‘s ochtends half 8 liep Parro vast en ook diverse online 

programma’s. Ik denk dat heel werkend en onderwijs Nederland gelijk startte: dat hebben we gemerkt ;-) 

 

Via de leerkracht(en) van uw kind(eren) krijgt u informatie over hoe er in een specifieke groep wordt gewerkt. Er 

wordt gewerkt met weektaken of dagtaken. Er zijn vaste instructie momenten en er zijn contactmomenten. Wij 

kunnen ons voorstellen dat het uitnodigend en spannend is om alvast op voor te werken, maar de uitleg is voor 

veel leerlingen niet ‘voor niets’ en gewoon nodig. Leerlingen met een extra (zorg) vraag krijgen extra uitleg en / of 

begeleiding en er is veel ruimte voor vragen en hulp. 

Binnen de scholen hebben we afspraken gemaakt over werkwijzen, wijze van contact en ‘controle’ van werk. 

Leerjaren en werkwijzen eerder ingezet op school, maar ook skills van leerlingen én leerkrachten, maken dat er 

onderling kleine verschillen kunnen zijn. 

 

Wij gaan er van uit dat leerlingen hun werk maken en terugsturen conform afspraak met hun leerkracht. Wij 

verwachten ook dat leerlingen aanwezig zijn bij de instructie- of contactmomenten. (dit klinkt streng…). Als er 

onverhoopt iets is of als eea niet uitkomt met thuiswerk kunt u dit altijd aan de leerkracht laten weten en 

instructie ‘opnemen’. Ook dit doen we samen en we leren van en met elkaar. 

 

Helaas zijn er ook bij ons diverse collega’s ziek. Griep, Corona en andere omstandigheden maken dat niet iedereen 

online kan zijn. Wij communiceren dit direct met de ouders van die betreffende groep(en) en proberen eea zo 

goed en naadloos mogelijk op te pakken met collega leerkrachten.  

 

De afgelopen twee weken is er veel gemaild en geparro-d (raar woord) over noodopvang. Wij begrijpen dat veel 

ouders uit de oplossingen zijn. Ook zijn er veel mensen in onze omgeving besmet. Dit laatste maakt opvang thuis 

of bij oppas onmogelijk en opvang op school spannender. Onder deze update de eerder gedeelde richtlijnen 

(gedeelte uit update 1 – 15  dec jl). Noodopvang is echt in geval van nood. Bij opgave graag werkgegevens van 

beide partners vermelden eventueel met een werkgeversverklaring. Ivm met AVG zijn deze gegevens niet bekend 

op school nml. Noodopvang is verplicht, dus dat regelen we samen. Onderwijs is onze hoofdtaak en hoofdzaak. 

Het kan dus zijn dat leerlingen op de noodopvang niet aan alles toe komen, dit mag dan thuis worden afgemaakt. 

Ook zijn ouders (en leerlingen) verantwoordelijk voor het meenemen van inloggegevens en werk. Deze gegevens 

van alle groepen, drie locaties, zijn niet standaard aanwezig in de noodopvang. 

 

 



Ik hoorde gister heel veel geweldige verhalen en creatieve oplossingen. Ook hoorde ik dat het voor iedereen 

vooral weer enorm wennen was: opstarten na de vakantie, weer online. Neem vooral ook pauzes. Laat (uw) 

kinderen vooral ook heel veel buiten spelen. Rennen, wandelen, spelen, dit alles is heel heel belangrijk! 

 

Als er iets is, als u ergens niet uit komt, vragen helpt: neem contact op met de leerkracht(en) of met mij, 

      Namens de teams, 

      Ingrid 

 

 

                

 

Uit update 1: 

Afspraken over schooltijden en contact: 

- De leerkracht zorgt voor het onderwijs op afstand aan zijn  / haar groep.   

- De leerkracht is beschikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 14.00 uur en voor individuele vragen tot 

(ongeveer) 16.30 uur. Hierna zijn leerkrachten NIET meer beschikbaar of online. 

- De leerkracht is op zijn / haar werkdagen beschikbaar via Parro of TEAMS. Als er door privé 

omstandigheden of afspraken tussen duo’s van deze dagen of tijden wordt afgeweken, communiceert de 

leerkracht dit zelf aan de groep.  

- Ouders worden over de inhoud en de opdrachten aan de leerlingen door de eigen leerkracht via Parro op 

de hoogte gehouden. Bovenbouw leerlingen worden ook zelf via TEAMS geïnstrueerd door de leerkrachten.  

- Minimaal twee keer per week is er persoonlijk contact tussen de leerkracht en de ouders / leerling. Dit kan 

zijn  

 Onderwijsinhoudelijk  

 M.b.t. zorg en aandacht  

- Met leerlingen en ouders uit zorggezinnen wordt indien noodzakelijk meer dan twee keer tot dagelijks 

persoonlijk contact opgenomen. Deze leerlingen / gezinnen zijn besproken met de leerkracht(en), ouders, 

ib en dir 

 

 

 



Noodopvang:  

de regels m.b.t. NOODopvang in school ook vanaf 4 januari:  

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

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen  

- 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.  

- Noodopvang wordt alleen onder schooltijd aangeboden. I.v.m. veiligheid van leerlingen en leerkrachten 

wordt er steeds een verdeling gemaakt van een x aantal leerlingen op 2 leerkrachten.  

- We willen aan u vragen om ruim van te voren, doch minimaal 1 dag van te voren, aan te geven op welke 

dag of dagen u voor welke kind(eren) gebruik wil maken van de noodopvang op school. Dat kunt u doen 

door een bericht te sturen aan de directeur waarin u dat zo duidelijk mogelijk aangeeft.  I.v.m. de 

richtlijnen cruciale beroepen graag ook uw (en uw partners) werkzaamheden vermelden aub. Het is voor 

losse scholen niet altijd mogelijk om dagelijks open te zijn voor één of twee kinderen. Dit is de reden dat 

ik (samen met mijn collega directeuren) steeds kijk naar wat geclusterd kan worden. Dit bijvoorbeeld op 

andere Present scholen (buiten Drechterland). Logistieke problemen (halen en brengen, naschoolse 

opvang) zijn voor ons niet op te lossen maar wellicht wel zelf door onderlinge afspraken met andere 

ouders via PARRO en de BSO.  

- Afgaand op de indeling voor noodopvang uit periode 1 verwacht ik ook nu te kunnen gaan werken met de 

volgende verdeling (met in acht neming van alle bovenstaande punten): 

o Maandag: locatie Roelof 

o Dinsdag: locatie Padland 

o Woensdag: ? 

o Donderdag locatie Padland 

o Vrijdag: locatie Roelof 

- Ook bij noodopvang geldt: Leerlingen met verkoudheidsklachten kunnen we niet opvangen. We hebben er 

alle begrip voor dat deze noodopvang voor veel ouders echt de laatste oplossing is. Dit omdat we allemaal 

weten dat het samenbrengen van meerdere mensen bij elkaar ernstig wordt afgeraden. Dit geldt natuurlijk 

(en zeker) ook voor onze leerlingen. Dus ook hierbij is de richtlijn: bij verkoudheidsklachten thuis houden.  
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