
 

         
                            

    update 3 – periode thuisonderwijs januari 2021. 
 
 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Update 3 bewust na de persconferentie van dinsdag 13 jan jl. Wat in ieder geval duidelijk geworden is, is dat we 

de eerste twee weken nog in deze thuisonderwijs periode zitten. 

De leerkrachten zullen direct aan hun ouders en leerlingen aangeven of en wanneer er nieuwe materialen 

ingeleverd of opgehaald moeten worden. Voor ouders geldt dan: aub een mondkapje op tijdens het wegbrengen of 

ophalen. 

 

Alle richtlijnen en regels rondom noodopvang kunt u lezen in update 1 en 2. Ouders die opvang hebben 

aangevraagd, hebben gemerkt dat ik best ‘streng’ ben. Ik stel vragen over werk en werkdagen en ook verzoek ik 

vriendelijk om zo veel mogelijk naar eigen mogelijkheden te kijken. Voor heel veel ouders die buitenshuis of thuis 

werken en ook voor kinderen is de rek er gewoon uit. Dat begrijpen we, er wordt knetterhard gewerkt door 

iedereen en we helpen elkaar zo veel als mogelijk.  

 

Thuisonderwijs en zorg voor alle leerlingen: 

• Ons thuisonderwijs is nog meer dan anders ‘onderwijs op maat’. We hebben geleerd van de eerste 

lockdown periode. We hebben eea aangepast op basis van de input van leerkrachten, leerlingen en ouders. 

Ook nu, na een week thuisonderwijs, vragen wij onze leerlingen en ouders (MR) om feedback om te kijken 

wat we kunnen verbeteren. 

• Thuisonderwijs kan per school, per locatie, per groep, per leerkracht en per leerling verschillen. In de 

onderbouw zijn andere dingen mogelijk dan in de bovenbouw. Een zorgleerling vraagt een andere aanpak 

dan een andere leerling. Een collega die ziek is, kwetsbaar is of ziekte in het gezin heeft, niet fysiek 

aanwezig kan zijn of in de noodopvang moet helpen, wordt zo veel mogelijk geholpen door collega’s. 

• Er wordt – op verzoek van ouders en leerlingen – gewerkt met filmpjes die iedereen op een eigen moment 

terug kan kijken. Dit om werkende ouders te helpen en gezinnen met één device te ontlasten. Het is niet 

mogelijk om de hele dag door alleen online lessen te geven. Misschien zou dit voor een aantal leerlingen / 

ouders helpend zijn, maar stuit bij anderen op logistieke en persoonlijke problemen.  

• Er wordt gewerkt met heel veel contact momenten. Via de telefoon, via TEAMS, via PARRO en soms ook 

life. Ook dit is maatwerk. Voor sommige leerlingen is meer contact helpend, dat proberen we zo veel 

mogelijk samen te overleggen en in te plannen. Leerlingen die we missen tijdens de uitleg of waar we van 

zien dat ze geen werk maken of inleveren worden ge contact (door leerkracht en / of directie). 

• We horen van ouders van de bovenbouw dat kinderen elkaar via TEAMS opzoeken en hele gesprekken 

voeren. In een aantal groepen staan kleine en iets grotere groepsbijeenkomsten gepland via TEAMS. Dit 

ook omdat ouders en kinderen aangeven elkaar echt te missen. We gaan kijken wat wij kunnen doen in dit 

contact, maar gaan zeker nog geen gezamenlijke activiteiten op of rond school organiseren. Ook leerlingen 

en ouders kunnen TEAMS of PARRO zelf gebruiken om onderling en met klasgenoten contact te maken.  

 



Onderwijs op afstand en maatwerk vragen om communicatie. Over alle mogelijkheden om contact te leggen is u 

eerder veel verteld. Wij reageren zsm binnen onze mogelijkheden. Als u vragen heeft over werk, als uw kind meer 

of aangepast werk ‘vraagt’, neemt u dan contact op met de leerkracht. 

 

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

leerkracht (online) aanwezig 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. Een schrale troost is dat ik 

me gister realiseerde dat er op dit moment meerdere groepen van onze school geen fysiek onderwijs zouden 

kunnen volgen als we ‘gewoon’ open waren geweest..... Wij hopen op een veilige opening van de scholen op 25 

januari as. 

 

Ingrid 

 

   Er gaat gelukkig ook heel veel wel goed dus! 

 


