
         

        Update 4, 3 – 4 – 2020. 

Beste ouders / verzorgers,         

 

We hadden het misschien wel verwacht, misschien ook bedacht omdat we alles goed volgen, maar toch viel het 

tegen: een verlenging van alle richtlijnen tot 28 april as. Natuurlijk is het verstandig. We horen direct om ons heen 

steeds meer verhalen van mensen die ziek zijn. Gelukkig veelal niet ernstig, maar ook de ernstige gevallen en 

namen van mensen die het helaas niet hebben gered worden steeds herkenbaarder en komen dichterbij.  

Het is en blijft raar en naar. Het is en blijft – en wordt ook steeds meer – zwaar in de gezinnen thuis. Zwaar met 

alle verplichtingen en beperkingen, zwaar met spanning en onzekerheid. Toch zitten de meeste van ons hier in 

onze dorpen nog relatief vrij en is er ook buiten in de tuinen of in de directe omgeving ‘adem en uitraas’ ruimte. 

Gebruik deze ruimte, geef elkaar ruimte. Het is niet erg als niet alles af is, het is niet erg als het een dag niet lukt, 

morgen wordt het beter, strakjes als we elkaar weer zien, is het beter. 

Hulp en begeleiding leerlingen en ouders / verzorgers: 

Voor hulp en begeleiding kunt zich altijd en in eerste instantie wenden tot de leerkrachten. Zij overleggen 

wekelijks met de ib en de directie. Voor veel leerlingen hebben we al persoonlijke afspraken gemaakt met 

aangepaste weektaken, extra contact ect. Als er zorgen zijn die we – na overleg met ouder(s) – groot of groter 

vinden, nemen we contact op met Caroline van Duuren en Elles Keuper voor externe hulp. Natuurlijk kunt u ook 

zelf terecht bij Caroline of Elles of de vertrouwenspersoon van school / Present of bij het zorgloket van de 

gemeente. Wij volgen in alle gevallen de richtlijnen zoals deze staan genoemd in update 3. Dit is voor alle ouders 

en andere betrokkenen helder en duidelijk. 

 

Vanaf volgende week is de NOODopvang vastgelegd op de twee locaties. Maandag en vrijdag op locatie Roelof van 

Wienesse, dinsdag t/m donderdag op locatie ’t Padland. We hebben met ingang van komende week behalve een 

leerkracht ook een pedagogisch medewerkster van Smallsteps op school aanwezig om te helpen bij de opvang. 

(voor verdere gelijk gebleven informatie, zie update 3) 

 

Nieuwe lesstof, week en dagtaken en TEAMS: 

Deze week is er nieuwe lesstof opgehaald via de computer en / of op papier. De afgelopen weken hebben alle 

leerkrachten contact gehad met ouders en leerlingen. Veelal via (video)bellen en zeker via mail en Parro. Ik heb 

gemerkt dat iedereen veel meer uren maakt en / of uren maakt op andere tijden. Dat geldt natuurlijk in veel 

gezinnen met dubbele (driedubbele) taken en dit geldt ook op school. Om ons allemaal te beschermen gaan we 

kritisch kijken naar het aantal berichten en de tijden van het contact.  

Waar we  ons de eerste weken van dit ‘onderwijs op afstand’ vooral hebben gericht op het behouden van 

vaardigheden en het herhalen van lesstof, gaan we de komende weken, nu het langer duurt, ook instructie geven 

i.v.m. nieuwe lesstof. 



Dit is een van de redenen dat we TEAMS gaan inzetten. Om op afstand les aan kinderen te kunnen geven, hebben 

jullie/heeft u allemaal Microsoft Teams kunnen installeren. Hierdoor zijn wij in de gelegenheid om alle kinderen 

van een groep, of slechts aan een aantal daarvan, instructie te kunnen geven.| 

 

Omdat niet ieder gezin de beschikking heeft over meerdere laptops/computers, hebben we voor  iedere groep een 

vaste tijd / dag gereserveerd en of gaan de leerkrachten instructie films opnemen die de leerling(en) op een eigen, 

geschikt tijdstip kunnen bekijken (en opnieuw kunnen bekijken…). 

 

In Teams kunt u onder het kopje ‘agenda’ zien of jij/uw kind, door de leerkracht is uitgenodigd om aan een 

instructie deel te nemen. Dan kan door het vakje ‘deelnemen’ kenbaar worden gemaakt dat je/uw kind aanwezig 

zal zijn. Hoewel er dus voor iedere groep de mogelijkheid is om een instructie te krijgen op een bepaalde tijd, 

hoeft het dus niet zo te zijn dat jij/uw kind daar iedere keer voor wordt uitgenodigd. 

 

Daarnaast is er (dus) voor iedere groep tijd gereserveerd waarop de leerkrachten beschikbaar zijn om vragen over 

de lesstof te stellen en / of even met de leerkrachten te praten. Dit geeft iedere leerkracht zelf aan. 

Mocht uw kind niet in de gelegenheid zijn om gehoor te geven aan de uitnodiging, zouden wij graag vooraf een 

absentiemelding per mail krijgen. 

 

Gedragsregels: 

Ook voor werken online, via mail, app of TEAMS gelden (gedrags)regels. Ik ben heel trots op de ict collega’s die 

binnen zeer korte tijd op één zeer duidelijk A4tje hebben geschreven wat wij wel en ook wat wij niet willen. 

Afgelopen week heb ik de eerste leerlingen en ouders aangesproken op oneigenlijk gebruik / niet gepast 

taalgebruik. De leerkrachten zullen hier zeker (ook) op letten! Hieronder deze gedragsregels ook voor u. Het zou 

heel fijn als u deze met uw kind(eren) door zou willen nemen. 

 

Tot slot: 

Zoals ik afgelopen week (ook) aan mijn collega’s heb geadviseerd: 

- werk meer (en) alleen op jouw eigen werkdagen; 

- stuur niet te veel berichten en stuur en lees deze alleen (op jouw werkdagen) tussen 8.00 – (max) 20.00 uur; 

- geef nieuwe dingen de tijd om te wennen; wat vandaag niet lukt, is gewoon jammer; 

- wees lief voor jezelf en voor de mensen om je heen. 

Dit past bij ons allemaal!  Wij wensen jullie allemaal vooral heel veel gezondheid en compassie, geduld en 

aandacht voor en met elkaar. 

 

Ingrid 

 



 

 



                    

                                                 

                                    

                     


