
 

Pagina 1 van 2 

Nieuwsbrief  
 

28 januari 2021 
 

 
Beste ouders en verzorgers, 

 
Ik stuur u deze brief om u te informeren over verbeteringen die we willen doorvoeren met 
betrekking tot het thuisonderwijs. 

Laat mij beginnen u allen complimenten te maken! We merken dat u allemaal hard 
meewerkt om het onderwijs thuis goed doorgang te laten vinden. Wij kunnen ons 
voorstellen dat dit veel van u vraagt. We vinden het dan ook erg fijn, en bovendien erg 
knap, hoe u dit elke dag weer voor elkaar krijgt! Heel erg bedankt voor uw bijdrage hierin! 

We gaan er nog steeds vanuit dat de scholen op 8 februari weer open mogen gaan. En we 
hopen hier met elkaar enorm op! Tegelijkertijd heeft het afgelopen jaar ons geleerd ook 
rekening te houden met situaties waarbij de kinderen langer thuis zullen zijn.  

Wij hebben deze week gebruikt om met het team terug te blikken en te evalueren. We 
hebben samen nagedacht over de vraag hoe we het thuisonderwijs nog kunnen verbeteren. 
Hierbij hebben we dankbaar gebruik gemaakt van feedback die we kregen. Vervolgens 
hebben we plannen gemaakt om het thuisonderwijs nog te gaan verbeteren; vooral als de 
schoolsluiting onverhoopt verlengd zou gaan worden.  

Bij het opstellen van onze verbeteringen realiseerden we 
ons opnieuw dat we met veel verschillende factoren 
rekening moeten houden. Zo hebben sommige ouders ons 
laten weten behoefte te hebben aan meer eenduidige 
structuur op een dag. De wens voor een gezamenlijke 
dagopening op een vast moment en dagelijkse online-
instructies zijn hier voorbeelden van. Andere ouders hebben 
juist behoefte aan meer flexibiliteit, zodat zij het ritme van 
het onderwijs naar eigen inzicht kunnen laten aansluiten bij 
het eigen thuis- en werkritme. Ook verschillende 
leerkrachten herkennen de uitdaging van het combineren 
van hun werk met het opvangen van de eigen kinderen (ook 
wij werken zoveel mogelijk vanuit huis). En uiteraard 
hebben we de noodopvang waar leerkrachten voor nodig 
zijn, zodat zij op die momenten geen lessen kunnen 
verzorgen.  

In onze zoektocht naar verbeteringen hebben we drie 
uitgangspunten gehanteerd: we willen het onderwijs  graag nog meer verbeteren; we 
streven naar meer eenduidigheid binnen de school, zonder dat goede initiatieven van 
individuele leerkrachten geremd worden; we zoeken naar verbeteringen die ook 
daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. 
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Volgende week zullen we met onze verbeteringen gaan starten, waarbij we die week zien 
als een overgangsweek. Als de scholen op 8 februari weer open gaan, dan gaan we 
lesgeven als normaal, waarbij we alleen de vieringen zullen laten vervallen. Mochten de 
scholen dan nog gesloten blijven, dan kunt u deze verbeteringen tegemoet zien: 

In de onderbouw zullen de instructies nog steeds per film worden gegeven, zoals we nu 
ook doen.  

We gaan in de midden- en bovenbouw enkele lessen vormgeven via Teams. De kinderen 
loggen in bij een les en zien de leerkracht en hun klasgenoten. Vervolgens krijgen ze 
instructie. Voor kinderen in jaargroep 3 zullen de rekeninstructies via Teams verzorgd gaan 
worden. Voor de jaargroepen 4 t/m 8 gaan de spellingslessen via Teams plaatsvinden. Het 
gaat om 2 instructies per week. De andere lessen blijven we vormgeven via de filmpjes, 
zoals u al van ons gewend bent.  

Daarnaast zullen we over de hele school meer contactmomenten en leergesprekken 
plannen met de kinderen via Teams. We streven ernaar elke dag met ieder kind een 
contactmoment te hebben. Dat kunnen individuele gesprekjes zijn, of momenten in 
groepjes. De leerkrachten zal deze momenten zelf inplannen. U kunt in de agenda van 
Teams zien wanneer de instructies of de (leer-)gesprekken zijn ingepland voor uw kind. We 
vragen u dit zelf in de gaten te houden. Let hierbij goed op dat u bent ingelogd op het 
account van uw kind en niet bij uw eigen Teams-omgeving.  

Helaas lukt het ons niet om deze momenten in overleg met u in te plannen en kunnen deze 
momenten ook niet op uw verzoek verplaatst worden. Dus mocht het thuis niet lukken om 
uw kind op het geplande moment deel te laten nemen, dan vervalt het contactmoment 
voor die dag. Ook wanneer een leerkracht de noodopvang moet verzorgen, kunnen deze 
momenten uiteraard voor die dag niet plaatsvinden. In de praktijk zal uw kind dus meestal 
4 contactmomenten per week hebben met de eigen leerkracht. 

Daarnaast mogen leerkrachten ook eigen initiatieven nemen. We leren veel van elkaar, 
juist door de ruimte te geven voor extra experimenten, aanvullingen en nieuwe ideeën. Het 
kan dus zijn dat er hierdoor, naast de hiervoor beschreven schoolafspraken, verschillen 
ontstaan  per groep of per leerkracht. Wij zien die verschillen als een verrijking en 
moedigen deze experimenten aan. Tegelijkertijd willen we waken voor het effect hiervan op 
verwachtingen naar andere leerkrachten. Niet alle leerkrachten hebben de tijd of de ruimte 
om extra initiatieven te nemen. Daarvoor hebben wij veel begrip.  

Natuurlijk hoop ik dat al deze verbeteringen niet nodig blijken te zijn omdat we de kinderen 
vanaf 8 februari weer op school mogen verwelkomen.  
Wij verheugen ons daar nu al op! 

 

Met vriendelijke groeten,  

Philippe de Kort 
Interim directeur 

 

 


