Nieuwsbrief 27 maart 2020

Ouderinfo
In dit nummer:
-

Terugblik afgelopen week
-

Onderwijs

-

Opvang ouders in vitale beroepen

-

Begeleiding vanuit helpdesk en de leerkrachten
Korte mededelingen

-

Aanpak van volgende week (30 maart - 3 april)
Spreekbeurten filmen groep 5 t/m 8
Inleveren opdrachten redactiesommen groep 5 t/m 8

Terugblik afgelopen week (23 - 27 maart)
Afgelopen maandag gingen we de tweede week in van de nieuwe werkelijkheid; met een school
die dicht is en dus verplicht onderwijs op afstand; en ondertussen angstaanjagende cijfers in de
media over dit verschrikkelijke virus. Het is bijna bizar om met het werk bezig te blijven als
team, maar het is ook fijn. Om naast onze zorgen de zinnen te verzetten en het onderwijs
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waarvoor we allemaal zo bewust hebben gekozen, zo goed mogelijk door te kunnen laten lopen.
Natuurlijk zijn we ook bang. Net als iedereen. Samen wachten we het besluit over het vervolg
na 6 april voor de scholen af; dat zal dinsdag vallen.
In deze nieuwsbrief weer een korte samenvatting van de dingen die we afgelopen week hebben
gedaan.
Onderwijs
●
●
●

●

●

●

●
●

●

We hebben vorige week vrijdag voor elke groep een nieuw onderwijsprogramma
verstuurd voor afgelopen week;
Op basis van de feedback van ouders die ons benaderd hebben en onze eigen ervaringen,
hebben we ten opzichte van de eerste week verbeteringen gemaakt;
We kiezen bewust voor een weekprogramma omdat we veel ouders in ons midden
hebben, die om verschillende redenen op andere tijden dan de normale schooltijden aan
school kunnen werken met de kinderen en dan is flexibiliteit handig;
Dat de lesprogramma’s nog niet ideaal zijn en niet voor iedereen bevredigend, beseffen
we. We verbeteren telkens waar we kunnen, maar weten dat het nooit voor iedereen
goed en passend zal zijn;
Nu we twee weken onderweg zijn en de basis op de rit te hebben, kunnen wel wat meer
differentiatie gaan aanbrengen naar de niveaus die we ‘normaal’ ook inzetten voor
verschillende kinderen; via de leerkracht wordt dat uitgezet;
De Classroom omgeving wordt steeds verder uitgebreid. Vooral groep ⅚ is heel actief!
Voor groep 7 en 8 is het nog een beetje zoeken naar de juiste manier om de binding met
de groep vast te kunnen houden.
We hebben de helpdesk tijden aangepast naar de ochtenduren (omdat er in de middagen
amper vragen kwamen).
We beseffen heel erg dat het thuisonderwijs veel van u als ouders vraagt. Het filmpje dat
ik daarover gister in de Parro app verstuurde was niet voor niks. Het is fijn als uw
kinderen het onderwijs blijven vasthouden, maar leg de lat voor hen en voor uzelf niet
hoger dan haalbaar is. Dat proberen wij ook niet te doen.
Wij kijken zeker mee met wat er gemaakt wordt en hoe, en sturen bij waar nodig. Door
te schakelen met uw kind zelf of met u als ouder. Maar open en onderling overleg met
elkaar is daarin heel belangrijk nu. Doe dat vooral met de eigen leerkracht.

Opvang ouders in vitale beroepen
Naast onderwijs geven, heeft de overheid ons gevraagd in deze periode nog een taak te
vervullen. Namelijk kinderen opvangen waarvan de ouders moeten kunnen blijven werken om
zo belangrijke zaken als de zorg, de supermarkten, de hulpdiensten, het onderwijs en de
kinderopvang, de crisisbeheersing te kunnen laten draaien. Ook dat hebben we afgelopen week
gedaan. We merken dat de druk op de zorg begint toe te nemen in de aantallen die worden
aangemeld. Er waren deze week wat meer kinderen in de opvang dan vorige week.

3

Begeleiding vanuit helpdesk en de leerkrachten
Zoals u weet, hebben we de taken van het team verdeeld. Volgens een rooster worden de
leerkrachten ingezet op de helpdesk of in de opvang van kinderen op school. Dat gebeurt altijd
in tweetallen (een onderbouw en een bovenbouw collega) en in dagdelen. Na de eerste
hectische weken, kunnen we nu - zo lang we geen nieuwe zieken krijgen - werken volgens de
vaste werkdagen van leerkrachten. Ik vraag uw aandacht voor de volgende afspraken:
●

●
●

●
●

●
●
●

De helpdesk is actief van 9.00 - 12.00 uur. We starten niet meteen om 8.30 uur omdat de
leerkrachten zo even tijd hebben in de ochtend om vooraf af te stemmen, alles open te
zetten en de communicatie naar ouders te verzorgen;
Stel uw vragen tussen 9.00 - 12.00 uur (inhoud of problemen met inloggen etc) altijd
eerst aan de collega van de helpdesk. Indien nodig schakelt die met de eigen leerkracht;
In de overige schooltijd kunt u de eigen leerkracht benaderen, maar die is niet altijd
direct online beschikbaar; ook onze eigen collega’s moeten en mogen nu flexibel
omgaan met hun werktijd bv vanwege eigen kinderen etc;
Leerkrachten die in de helpdesk werken, werken sinds deze week vanuit thuis (zoals ons
vanuit de overheid gevraagd is), maar schakelen onderling om elkaar te helpen.
Leerkrachten werken alleen op hun eigen werkdagen: dus voor groep 1: ma, wo en vr
Marieke van Laarhoven en di en do Hanneke Horvers, groep 3: ma, di, wo Manita van der
Leest en wo/do/vr Laura Koc, en voor groep 4 ma,di,wo Nina Sanchez en do/vr Marieke
van Rijn.
Leerkrachten volgen hun eigen leerlingen (zowel op hoeveelheid, resultaat, voortgang)
en zoeken contact met leerling/ouder als dat nodig/handig is.
We u willen vragen om de informatie die wordt gedeeld goed te lezen! We merken dat er
veel vragen binnenkomen, omdat er niet altijd goed naar de instructies is gekeken.
We willen ouders uit de onderbouw vragen om het werk dat (niet digitaal) is gemaakt
(bijvoorbeeld in de werkboekjes) zelf na te kijken. Twijfelt u of heeft u daarbij hulp
nodig, schakel dan even met de eigen leerkracht.

Korte mededelingen
●
●
●
●
●

U kunt tot en met aanstaande vrijdag uw mening kwijt in een korte vragenlijst in het
ouderportaal van Parnassys;
U kunt daarvoor heel makkelijk een (nieuw) wachtwoord aanvragen, als u uw
wachtwoord niet meer weet (zie inlogscherm, onderin);
We hebben de feedback van ouders die al hebben gereageerd al zoveel mogelijk
meegenomen in de aanpak voor volgende week;
We hebben volgende week met alle leerlingen (en in de onderbouw samen met hun
ouders) een videobel moment ingepland;
We gaan sowieso vanaf nu steeds meer met video en filmpjes werken;
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●
●
●

●
●

●
●

We houden als team nog steeds een logboek bij van elke dag; we delen dat met de MR
als verantwoording van keuzes en gebeurtenissen;
U of uw kind hebben vanmiddag - als het goed is - het nieuwe lesprogramma voor
volgende week ontvangen;
Uw kunt op de websites van Kennisnet en de PO raad pagina’s vinden informatie vinden
over thuis les geven. Daar vindt u speciale pagina’s voor ouders die thuis les aan het
geven zijn met tips over onder andere didactiek, pedagogiek en inzet van ICT.
We hebben deze week al 21 tekeningen weggebracht naar Berkenstaete en de bewoners
waren erg blij met deze vrolijke boodschappen (zie foto boven in deze nieuwsbrief);
We willen graag nog veel meer tekeningen en kaartjes krijgen en die naar Zonhove
brengen omdat de cliënten/kinderen daar ook heel eenzaam en in de war zijn omdat er
niemand op bezoek komt;
We plaatsen elke dag iets op de Facebookpagina van onze school (als u die nog niet
volgt; snel doen!)
Het loopt eigenlijk nog steeds goed en we zijn ook nog steeds heel blij met de positieve
feedback!

Aanpak van volgende week (30 maart - 3 april)
Onderwijs
● Zoals gezegd: u ontvangt een nieuw lesprogramma voor volgende week. Met (vanaf
groep 3) verplichte onderdelen en verder mogelijke onderdelen voor als u of uw zoon of
dochter meer wilt doen.
● Vragen (over het programma) mogen naar de eigen leerkracht; vanaf maandag worden
de vragen weer opgepakt.
● Overige tijd (naast helpdesk en opvang) besteden leerkrachten aan het volgen en
begeleiden van hun eigen leerlingen; via Classroom, via Gynzy, via Parro, via mail of (op
eigen initiatief telefonisch). In principe gebruiken zij daar de schooltijden voor, maar
omdat sommige collega’s ook rond de opvang van hun eigen kinderen soms flexibel
moeten zijn, is dat soms op andere tijden.
● Verder pakken wij nu ook langzamerhand de zaken weer op die we normaal ook in deze
tijd zouden doen: voorbereidingen voor komend schooljaar bijvoorbeeld (verdeling van
de groepen en leerkrachten, nieuw jaarplan en kalender, nieuwe schoolgids ect);
● Verder besteden we volgende week extra aandacht aan groep 8. Wat kunnen we doen als
blijkt dat de scholen langer dicht moeten blijven? Juist voor hen in dit bijzonder jaar.
● Wat doen we wel of niet aan toetsing als de scholen langer dicht moeten blijven?
● Wij volgen de leerlingen in ieder geval allemaal actief en vinden het belangrijk dat ze
blijven leren en aan school blijven werken. Daar hebben wij u wel bij nodig, want
sommige kinderen zijn moeilijker te motiveren dan anderen. Als we als leerkrachten
zien dat het niet goed gaat (weinig actie, moeilijkheden bij het maken, niet snappen
etc), nemen wij contact op met u of uw kind. Als u zelf vragen of problemen heeft bij het
begeleiden van uw kind, neem dan zeker contact op met de leerkracht;
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●

Telefoon van school is doorgeschakeld, maar wij vragen u vooral via Parro en mail te
communicer

Spreekbeurten filmen groep 5 t/m 8
Na de carnavalsvakantie zijn de groep 5 t/m 8 fanatiek gestart met de spreekbeurten.
Voor de kinderen die dit nu niet in het klaslokaal kunnen doen, hebben we wat anders bedacht:
je spreekbeurt filmen! Dat is anders dan we vorige week hebben gecommuniceerd, maar we
denken dat dit van huis uit ook heel goed kan. En goed is om de leerlingen in de bovenbouw
actief aan het werk te houden. Hoe gaan we dat doen?
De kinderen die aan de beurt zijn voor hun spreekbeurt laten zichzelf filmen terwijl ze de
spreekbeurt doen. Tip: zet de presentatie open op je computer/laptop, ga zelf naast de
computer staan om te presenteren. Laat iemand je van best dichtbij filmen.
Kinderen die eigenlijk al aan de beurt zouden zijn (afgelopen twee weken), moeten hun
spreekbeurt filmen en uiterlijk vrijdag 3 april op classroom zetten. Kinderen die volgende week
gepland staan met hun spreekbeurt, plaatsen op de dag dat ze ingepland staan een filmpje van
hun spreekbeurt op classroom. Aan alle andere kinderen van de klas de opdracht: bekijk alle
spreekbeurten op classroom en reageer hieronder met 3 tops en 1 tip. Mocht er iets niet
lukken, laat het even weten aan je groepsleerkracht!
Inleveren opdrachten redactiesommen groep 5 t/m 8
Volgende week staan voor groep 5 t/m 8 redactiesommen op de weektaak. Het is daarbij
belangrijk dat de kinderen de sommen opschrijven en dan uitrekenen. De leerkrachten willen
de uitwerking van de sommen graag zien. Deze kunnen de kinderen inleveren op classroom bij
schoolwerk.
Opvang ouders in vitale beroepen
De afspraken over opvang van kinderen zijn voor komende week gelijk aan gebleven. Voor de
volledigheid:
Werkt u in een van de vitale beroepen en heeft u problemen om de opvang van uw kind te
regelen, neem dan contact met ons op. Wij vangen volgende week uw kinderen tijdens
schooltijd weer op. Maar we zijn zeker kritisch op wie wel en wie niet, omdat we niet te grote
groepen willen vormen. Daarbij zijn de volgende dingen belangrijk:
●
●
●

Aanvragen voor komende week via mail aan Sandra via s.buys@bskrommenhoek.nl.
Alleen kinderen over wie is afgestemd, vangen we op.
In de (eerste) mail graag een toelichting op de aanvraag: naam kinderen, beroep ouders,
dagen en uren opvang die nodig zijn;
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●

●
●
●
●

Ouders die voor volgende week hebben aangevraagd en van Sandra een bevestiging
hebben gehad, hoeven niet opnieuw aan te vragen. Overige ouders die opvang nodig
hebben wel.
School vangt op tijdens schooltijden. Korein daarna. Aanvragen voor Korein apart bij
Korein aanvragen;
We vangen kinderen bij voorkeur voor dagdelen of enkele uren op;
We bieden kinderen een programma volgens een vaste dagindeling aan; daarbij staat
het maken van het schoolwerk voorop;
Vooralsnog vangen we op school op, maar als de aantallen zieke mensen groter worden/
richtlijnen worden aangescherpt en het dus lastiger te organiseren valt, gaan we
clusteren op dorpsniveau. De gemeente Son en Breugel neemt daartoe actief initiatief.
We hebben sowieso veel contact met de gemeente en de andere scholen in Son en zeker
ook met de andere PlatOO scholen.
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