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Wij wensen u mooie paasdagen! 
Deze week ontvangt u weer een pakketje voor het “thuisonderwijs” waarmee u en uw kinderen 
hopelijk uit de voeten kunnen. De afgelopen weken zien, horen of lezen we de struggle die 
thuiswerken, aandacht voor de kinderen, voor elkaar, maar ook het gebrek aan vaste sociale 
contacten met zich meebrengt. Continu zijn we op zoek naar balans en van het team hoor ik 
dat dit redelijk lukt. Daarvoor mijn complimenten! 
 
We merken dat we langzamerhand een modus beginnen te vinden hoe we als team met 
elkaar weer inhoudelijk kunnen overleggen. Was de eerste periode veel uitproberen en 
zoeken, nu zien we dat er weer wat meer structuur komt in dat wat nodig is om aan te bieden, 
het contact te onderhouden met de leerlingen en met u. Ook kunnen we bij de terugkoppeling 
zien en meenemen wat zowel de beperkingen als de mogelijkheden zijn. We kunnen stellen 
dat we op dit moment geen onderwijs kunnen realiseren, maar dat we met uw hulp thuis 
proberen de vaardigheden van de leerlingen te onderhouden. We doen allemaal ons best om 
de kinderen te activeren en om daar waar mogelijk is de aangeboden stof te onderhouden.  
 
We zijn bezig om te bekijken hoe we digitaal instructie aan een groep kunnen geven, maar 
zien hierbij helaas grote verschillen ontstaan in welke leerling wel hierin kan meekomen en 
welke leerling niet. We merken dat we de lat van “thuisonderwijs” niet verder kunnen 
oprekken. Normaal is school de plek waar we groepen van 25 tot 30 leerlingen onderwijs 
geven, in tijdsblokken van ongeveer 45 minuten. We kunnen dan relatief snel zien wie waar is 
in de stof en waar we ons onderwijsaanbod nog moeten bijsturen. Ook kunnen we dan door 
het groepsproces samenwerking inzetten om de sociale vaardigheden te versterken. Dat alles 
komt er voor u als ouder nu bij en dat is lastig realiseerbaar. Dat begrijpen wij heel goed.  
 
Het onderwijs dat u nu kunt geven is onderhouden van de reeds opgedane kennis. De 
materialen die we aanbieden, zijn een mogelijke besteding van de dag, maar vervangen het 
onderwijs van de leerkracht in de normale situatie niet. Ik hoor ook verwachtingen van ouders 
over de school qua contact en wat ze horen hoe het op andere scholen gaat. Daarover kan ik 
zeggen dat iedere school aan het stoeien is met vragen als “hoe zorg ik voor contact, hoe 
belast ik ouders minimaal, wat betekent dit voor het onderbroken onderwijsproces van 
leerlingen?”. Het bellen met de leerlingen één-op-één is al een behoorlijke tijdsinvestering 
wanneer je 30 leerlingen in een groep hebt. Het materiaal dat je meegeeft moet te begrijpen 
en uitvoerbaar zijn. De devices die door de school waar nodig uitgeleend worden, moeten wel 
beschikbaar zijn en ga zo maar door.  
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We kijken naar scholen die het anders organiseren, maar horen ook daar over de knelpunten 
en de struikelblokken. Dus laten we elkaar niet gek maken in een tijd waar onzekerheid en 
angst kunnen gaan regeren. We doen binnen onze mogelijkheden ons best, u doet binnen uw 
mogelijkheden wat voor u haalbaar is en uw kinderen doen ook in een rare situatie dat wat ze 
eigenlijk altijd al doen. Ze willen kind zijn. De school is een gemeenschap waaraan ouders hun 
kind toevertrouwen en waar meegeholpen wordt aan de ontwikkeling van kinderen. Deze 
schoolgemeenschap is op dit moment niet in die zin aanwezig. We weten nu nog niet hoe en 
wanneer we weer opstarten en wat dit betekent, maar wat ik wel zie is dat we er allemaal ons 
best doen om deze tijd zo goed en gezond mogelijk door te komen. 
 
Gisteravond werd in de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge gesproken 
over te nemen maatregelen die een langzame 
terugkeer naar een normale samenleving 
mogelijk moeten maken en dat we allemaal 
hierover moeten nadenken. Die vraag ligt dus 
ook op ons bord. Zo gauw we daarover meer 
weten of horen, zullen we u uitgebreid 
informeren.  
 
Voor nu wens ik u mooie paasdagen, geniet van 
het gezin, het mooie weer en probeer de regels 
van het RIVM na te leven. Blijf gezond en hopelijk 
zijn alle maatregelen dusdanig succesvol dat we 
snel weer onderwijs kunnen geven. 
Boudewijn van Stuijvenberg 
 

Afhalen van de lespakketten op donderdag 9 april 2020 
Morgen kunt u weer materialen ophalen volgens het onderstaande schema. In veel tassen zit 
schoolmateriaal waar wij de komende vijf jaar nog mee moeten werken. We gaan ervan uit dat 
het materiaal ook weer terugkomt op school en het liefst in de staat waarin u het hebt 
ontvangen. Op Klasbord vindt u een foto waarop de inhoud wordt getoond. De 
schoolmaterialen, met uitzondering van de werkboekjes, verwachten wij zodra de scholen 
weer opengaan terug. 
 
Koptelefoons 
Sommige leerkrachten hebben vragen gekregen over koptelefoons. Zij handelen daar morgen 
ook naar. Bij die groepen staat morgen een bak met koptelefoons klaar. 
 
Paaspresentje 
Voor iedere thuisleraar van het gezin staat er morgen op het plein een Paaspresentje klaar.  
 
Afhalen lespakketten 
Het aanbieden van de materialen zullen wij op dezelfde manier doen als wij op donderdag 26 
maart 2020 hebben gedaan. Het schema van dat moment wordt overgenomen en is van 
toepassing voor alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 8, dus nu ook voor de groepen 1 
en 2. Ook ouders die zich in eerste instantie niet hadden aangemeld voor “thuiswerk” kunnen 
nu een pakket voor hun kind afhalen. 
 

 Het schema is op alfabet en hierbij gaat het om de eerste letter van de achternaam van 
uw kind(eren). 

 Op het schoolplein, bij de hoofdingang, zullen tasjes met pakketten oefenmaterialen per 
groep gereed staan.  

 Op de tasjes, waar het werk in zit, staat de naam van de leerling. 

 Bij het ophalen houden wij de richtlijnen van het RIVM en de GGD aan.  

 Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.  

 Kom zo veel mogelijk met één gezinslid, mocht u een pakket voor iemand meenemen, 
dan is dit nog beter.  

 Blijf niet in groepjes bij elkaar staan op het schoolplein.  

 Houd u zich aan het onderstaande schema: 
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   Letter achternaam  

van de leerling  

08:30 – 09:00 uur  A – B – C  

09:00 – 09:30 uur  D – E - F  

09:30 – 10:00 uur  G – H – I  

10:00 – 10:30 uur  J – K  

10:30 – 11:00 uur  L – M – N  

11:00 – 11:30 uur  O – P  

11:30 – 12:00 uur  R  

13:00 – 13:30 uur  S  

13:30 – 14:00 uur  T- U  

14:00 – 14:30 uur  W - Z 

14:30 – 15:00 uur  V  -Y  

  
Op het schoolplein zal een leerkracht aanwezig zijn om mogelijke vragen te beantwoorden.  
Mocht u vragen hebben over het materiaal, dan kunt u de leerkracht bereiken via een mail.  
 
 


