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SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Onderwijs op afstand
Vanwege de verlenging van de lockdown hebben we als team kennis en ervaringen gedeeld over wat er goed
werkt bij het geven van onderwijs op afstand.
In alle bouwen zijn er verdere afspraken gemaakt over de lespakketten en de inhoud van de weektaken. Ook
hebben we stil gestaan bij het belang van de online contactmomenten. Deze hebben het doel om de
motivatie en het welbevinden van de kinderen zo groot mogelijk te houden. Daarom is er in elke groep ook
aandacht voor plezier tijdens dit moment.
Naast het sociale contact is ook het geven van les van belang. Handige tips hebben we dan ook als team
uitgewisseld. Tijdens de instructiemomenten merken we veel verschillen bij kinderen. Bij het ene kind is 1
instructiemoment voldoende om verder te kunnen met de taken van school. Terwijl een andere leerling meer
instructie of begeleiding nodig heeft bij een vak.
Op basis van de evaluatie en afstemming zijn er aanpassingen in de lespakketten en het aantal
contactmomenten. De contactmomenten worden vaker en meer afgestemd op de instructiebehoefte van de
kinderen. Via de leerkrachten horen jullie de informatie over het programma voor de komende week.
Komende week wordt een week waarin we van de regering verder geïnformeerd worden over de
mogelijkheid voor het heropenen van de basisscholen. Een keuze die met veel zorgvuldigheid gemaakt gaat
worden. We wachten samen met jullie af wat het beleid gaat worden en blijven ons in de tussentijd vol
inzetten om samen met de kinderen en jullie zo goed mogelijk onderwijs te bieden.
Ik wens iedereen een goed en gezond weekend toe.
Mede namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 18 – 22 januari
Maandag
18 jan.
Ophaaldag
lespakketten
Dinsdag
19 jan.
MR-vergadering
Woensdag
20 jan.
Donderdag
21 jan.
Vrijdag
22 jan.
Alle kleuters vrij

Week van 25 – 29 januari
Maandag
25 jan.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

26 jan.
27 jan.
28 jan.
29 jan.

Maandag ophaaldag
Aanstaande maandag liggen ervoor alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 op hun tafel lespakketten klaar.
Deze kunnen door 1 persoon opgehaald worden.
Belangrijk:
➔
➔
➔
➔

De tijden zijn anders dan de vorige keer, 15 minuten per blok.
De groepen 5 t/m 8 gebruiken de ingang aan het bovenbouwplein.
De groepen 1 t/m 4 gebruiken de hoofdingang.
Als er een online contactmoment is tijdens de ophaaltijd, kan het pakket ook eerder of later
opgehaald worden. Hierdoor kan het kind bij het online contactmoment aanwezig zijn.

Tijdstip
8:30 – 8.45
8.45 - 9.00
9.00 - 9.15
9.15 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 -10.00
Tip: Neem een tas mee voor de spullen

Achternamen
A tot en met D
E tot en met H
I tot en met L
M tot en met P
Q tot en met T
U tot en met Z
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