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Terugblik afgelopen week (30 maart - 3 april)
De derde week dat de school dicht is, is ten einde. Wat wij als team al wel verwacht hadden,
verkondigde premier Rutte afgelopen dinsdag. De termijn dat het openbare leven én de scholen
dicht zijn, is verlengd. In ieder geval tot 28 april. Vanwege de meivakantie betekent dat, dat de
Krommen Hoek pas op zijn vroegst na de meivakantie haar deuren kan openen. Maar of dat
echt zo is, moeten we afwachten. Op 21 april doet de regering daar een nieuwe uitspraak over.
Wat zijn de bijzonderheden van afgelopen week?
Onderwijs
●
●

●
●

●

We hebben vorige week vrijdag voor elke groep het derde onderwijsprogramma voor
volgende week verstuurd;
Op basis van de feedback uit de vragenlijsten die vorige week vrijdag al binnen waren
en de feedback van kinderen en onze eigen ervaringen, hebben we ten opzichte van de
tweede week opnieuw verbeteringen gemaakt;
Voor een aantal kinderen hebben we een apart programma; dat kan om verschillende
redenen zijn en dat doen we altijd in overleg met ouders;
We hebben deze week met alle kinderen (in de onderbouw met ouders erbij) persoonlijk
contact gehad via een videocall. Met bijna allemaal; bij een enkeling kwam de
verbinding niet goed tot stand; die proberen we volgende week nog een keer of op een
andere manier;
De leerkrachten vonden het heel fijn om iedereen even te zien en te spreken. We hebben
er ook enthousiaste reacties op gekregen. Omdat het een erg tijdrovende klus is en de
voorbereidingen en het nakijkwerk ook gewoon doorgaan, kunnen we dat op deze
manier niet elke week doen ; maar verderop op in de tijd en wellicht ook meer in
groepjes. Maar dat hoort iedereen vanzelf via de eigen leerkracht.

Opvang ouders in vitale beroepen
In de opvang was het afgelopen week veel drukker dan in de eerste twee weken. Op dinsdag en
donderdag was de groep te groot, hebben we geconcludeerd. We hebben nu ook de opdracht
gekregen om kinderen op te vangen, die thuis in de problemen zijn (om verschillende redenen).
Daarom zal de toestemming om kinderen op te vangen wat strenger zijn, dan de afgelopen
weken, om zo de groep behapbaar te houden en de veiligheid van de kinderen en het team beter
te kunnen bewaken.
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Resultaten ouder enquête
Vorige week is via het ouderportaal van Parnassys een vragenlijst uitgezet onder alle ouders.
Om feedback te vragen op de gang van zaken; het lesprogramma, het functioneren van de
helpdesk, het werken met de kinderen thuis, de communicatie van school.
Iets meer dan 20% van de ouders heeft de vragenlijst ingevuld. Over het algemeen zijn degenen
die de vragen hebben beantwoord positief. Er waren wat aanvullende vragen om uitleg op het
lesprogramma, wat meer uitleg bij de begeleiding van de kinderen, wat opmerkingen op het feit
dat we met een weekprogramma werken (en niet vooruit) en de openingstijden van de helpdesk.
Omdat het meestal om een enkele opmerking betrof, hebben we op de afspraken rond de
algemene werkwijze geen aanleiding om die aan te passen. De specifieke lesprogramma’s
hebben we natuurlijk wel weer aangepast op de specifieke feebdack.
De tendens is dat de begeleiding thuis over het algemeen goed gaat, maar zeker ook door veel
mensen als pittig wordt ervaren. Over de communicatie vanuit school zijn de meeste ouders
tevreden. Sommige ouders vragen ons om de stroom info wat in te perken of om op vaste tijden
te communiceren; dat zullen we proberen, maar dat is ook voor ons lastig af te stemmen omdat
ook in het eigen team flexibel wordt gewerkt. Verder hebben we ook mooie complimenten
gekregen en die steken we in ons zak! Dank daarvoor.
De resultaten heeft Sandra met de MR gedeeld en besproken.
Nieuwe afspraken opvang kinderen op school
Wij willen u vragen om alleen dan opvang aan te vragen bij Sandra, als u het thuis echt niet
anders opgelost krijgt. Eén ouder in een vitaal beroep is minimaal een eis, maar als de andere
ouder thuis is, dan vragen wij u om te kijken of het met andere tijden aan school werken, op te
lossen is.
Kinderen met twee ouders in een vitaal beroep en kinderen waarvan de thuissituatie
problematisch is (welzijn van kinderen; veiligheid, ziekte ouders etc) krijgen voorrang in de
opvang. De maximale groepsgrootte die we op school willen hanteren, is veertien kinderen (met
twee leerkrachten). Dat is wat de bezetting, de werklast en de veiligheid voor ons toelaat.
Mocht de aanvraag toch groter blijken de komende weken, dan gaan we opvang met en op
andere locaties regelen onder coördinatie van de gemeente en niet meer (alleen) op school.
Verder zijn er vanuit de RIVM ook scherpere regels gesteld bij het ophalen en wegbrengen van
de kinderen. Een van de bijlagen is een poster die vanaf morgen ook aan de deur van school zal
hangen. Belangrijkste aandachtspunten zijn:
● Halen en brengen bij de deur:
● Halen en brengen door 1 persoon;
● Houdt anderhalve meter afstand;
● Kinderen en ouders ZONDER KLACHTEN (ook daar zullen en moeten we vanaf nu
strenger op zijn); als we twijfelen bij een hoestend, snotterend of ziekig kind, zullen we
u bellen met de vraag ze (door iemand) op te laten halen;
● Het afscheid is kort.
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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.
De volgende zaken gelden voor volgende week:
● De helpdesk is opnieuwe open van 9.00 - 12.00 uur en bemand door een onderbouw en
een bovenbouwleerkracht;
● 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 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.
Geen toetsen
Zoals vorige week in de nieuwsbrief al gezegd, hebben we deze week in het team besproken, of
we in de komende weken wel of niet willen toetsen. Na een uitgebreide discussie, hebben we
besloten om dat niet te doen. In geen enkele groep. De resultaten van toetsen zijn voor ons als
school op deze manier niet betrouwbaar en niet objectief, omdat we geen zicht hebben op de
context waarin de toetsen gemaakt zijn thuis. Verder is het zo dat de situatie per kind thuis
momenteel erg verschillend kan zijn en dus ook niet elk kind heeft dezelfde lesstof in dezelfde
hoedanigheid behandeld. Een tweede, en voor ons misschien nog wel belangrijkere reden, is dat
deze periode al spannend genoeg is. Het is op geen enkele manier verstandig om de druk en
belasting bij de kinderen en bij jullie als ouder nog extra op te voeren, door toetsen af te gaan
nemen. Vanaf het moment dat we weer naar school gaan, zullen we bij alle kinderen toetsen
waar ze staan/waar de groep staat om op basis daarvan de vervolgaanpak voor de resterende
periode tot aan de zomervakantie vast te stellen. En dat zal voor iedereen ook nog best een
pittige en moeilijke klus zijn. Een die we ook allemaal nog nooit eerder hebben gedaan.
Bovendien zijn we het er als team over eens dat we jullie kinderen goed kennen en we ook
zonder hen nu te toetsen, goed kunnen beoordelen en straks verder kunnen begeleiden.
Komende week hebben de leerkrachten van de bovenbouw even apart overleg over groep 7. De
ouders van deze groep informeren wij over de wijze waarop wij het vervolg voor deze groep zien
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op weg naar groep 8 en het voortgezet onderwijs met de achterstand die we door deze
verschrikkelijke periode oplopen. Wij hebben daarover ook nauw contact met de andere scholen
en wachten daarin ook op landelijk beleid.
Hoewel we beseffen dat niet iedereen blij zal zijn met dit besluit, hopen we ook hierin wel op
begrip.
Meivakantie: GEEN ONDERWIJS EN GEEN OPVANG OP SCHOOL
In de meivakantie (van maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei) hebben wij - en alle andere
scholen in Nederland - vakantie. Dat betekent dat er geen les of les op afstand zal worden
gegeven. De helpdesk zal niet bemand zijn en er is geen opvang van kinderen op school (van
ouders met vitale beroepen of met lastige thuissituaties).
Als u door uw werk in de vitale beroepen in de meivakantie in de problemen komt (omdat u
moet werken en geen opvang heeft) dan kunt u opvang aanvragen bij Korein. Ook als uw
kinderen normaal niet door Korein worden opgevangen. Dit wordt door de gemeente,
gemeentebreed en in samenwerking met Korein, gecoördineerd en georganiseerd. Aanvragen
kunnen via het vast portaal van Korein en via de website (voor ouders die geen klant zijn bij
Korein).
Ook op tweede Paasdag (maandag 13 april) is er geen onderwijs op afstand en geen opvang
op school. De helpdesk is NIET BEMAND.
En verder
● Aniel begint deze week met groep 8 via videobellen aan het in oefenen met de musical.
We hopen zo dat we dat na de meivakantie in sneltreinvaart samen verder kunnen doen,
zodat we voor de zomervakantie een echte knallende eindmusical kunnen neerzetten.
● Vinden wij alle kinderen helden. Om dat zichtbaar te maken en hen te hepen deze
periode thuis vol te houden hebben we een poster als bijlage toegevoegd. Ik wil u
vragen om deze te printen en voor uw kinderen in huis op te hangen!
● Bereiden de leerkrachten van groep 3 en 4 deze week een nieuwe lespakket met
werkboekjes voor dat op school kan worden opgehaald op donderdag 9 april tussen
9.00 en 12.00 uur. Dat gebeurt op dezelfde manier als de vorige keer. Er liggen manden
klaar op het schoolplein per groep met de vraag even de lijst af te tekenen, als u het
materiaal hebt opgehaald.  E
 r volgt nog een extra bericht in Parro.
● Hebben we veel lol gehad in het maken van het ‘fijn weekend filmpje’. Heeft u het
allemaal gezien en aan de kinderen laten zien? (zie Parro).
Wat gaat er ook niet door in de komende tijd?
● De avondwandelvierdaagse
● De Lucky Duck Race (waarvoor we dit keer een De Krommen Hoek Race eend hadden
gereserveerd; maar die geven dus een jaartje langer zwemtraining!);
● Alle activiteiten rond koningsdag
● Alle schoolreizen.
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Interessante en nuttige info
De GGD helpt ons als scholen en de gemeente door het geven van tips hoe met deze, voor
iedereen onbekende, situatie om te gaan. Daarin hebben ze ook tips aan ouders en leerlingen.
We hebben deze in deze nieuwsbrief opgenomen:
Voor ouders
• Het RIVM geeft adviezen en actuele informatie over het coronavirus. Hier kunnen ouders lezen
wat ze kunnen doen als er mensen in hun omgeving besmet zijn.
• Pharos heeft informatie over het coronavirus en de maatregelen in verschillende talen, ondersteund
met illustraties. Hierdoor is deze info zeer geschikt voor anderstaligen en laaggeletterden.
•O
 pvoedinformatie Nederland geeft informatie voor ouders over het coronavirus. Daarnaast vind
je hier opvoedtips over omgaan met de nieuwe thuissituatie.
• Mediaopvoeding.nl geeft informatie over verantwoord mediagebruik nu kinderen meer thuis zijn.
• Ouders en onderwijs biedt informatie voor ouders rondom het sluiten van scholen en
kinderdagverblijven.
• Het NJI geeft tips voor ouders over omgaan met de “nieuwe” thuissituatie.
• Triple P Nederland heeft een "Top Tien Tips voor opvoeden in onzekere tijden" opgesteld.
• Voor gescheiden ouders de hun kind goed willen begeleiden biedt V
 illa Pinedo haar online training
voor gescheiden ouders de komende weken kosteloos aan.
Voor leerlingen
• Op J ouwGGD.nl vinden leerlingen antwoorden op vragen over het lichaam, zijn of haar gevoel of
dingen waar ze thuis liever niet over praten. Ook kunnen leerlingen hier (anoniem) chatten met een
jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
• De kinderombudsman helpt leerlingen met vragen over corona.
• Via de kindertelefoon kunnen leerlingen met iemand praten over alles waar ze mee zitten.
• Via de MIND Digitale Huiskamer k unnen leerlingen elke werkdag tussen 11.00 en 16.00 uur live
op YouTube een gesprek volgen met experts over het onderwerp psychische gezondheid in deze
vreemde periode. Ook kunnen ze via de chat hier vragen stellen aan MIND.
PO Raad en Kennisnet
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.
Extra uitzendingen NPO Zappelin
NPO Zapp/Zappelin stelt vanaf maandag 6 april educatieve programma’s beschikbaar via de
tv-zender NPO Zappelin extra. Daar is elke dag schooltv te zien. Voor elke groep is een tijdslot
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met lesvideo’s die veel gebruikt worden in het onderwijs voor die specifieke groep. Dus als u
even een alternatief zoekt voor het les op de laptop, is dit wellicht een leuke oplossing, Lees
meer op de website van de NPO.
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