Aerdenhout, 17 december 2020
Beste ouders, verzorgers,
Helaas moet de Tijo van Eeghenschool de deuren weer sluiten. We zullen daarom vanaf 4 januari
starten met thuisonderwijs. Grotendeels zal dit er hetzelfde uit zien als in de periode maart-mei. Wel
hebben we, op basis van onze ervaringen, enkele aanpassingen gedaan. In deze nieuwsbrief kunt u
lezen hoe het thuisonderwijs er uit zal zien.
We weten dat de behoeften van ouders en kinderen zeer divers zijn m.b.t. het thuisonderwijs: van
volledig werken op papier, tot volledig digitaal met een leerkracht die de hele dag online lesgeeft.
Ook bleek in de vorige periode van thuisonderwijs dat het ene kind binnen een uur met alles klaar is
en is een ander kind de hele dag bezig is. De ene ouder vindt het heerlijk om thuisonderwijs te
geven, de andere ouder vindt het nauwelijks te combineren met het eigen werk. Wat we in elk geval
kunnen concluderen: hoe we het ook gaan doen, we kunnen niet alle ouders tevreden stellen.
Simpelweg omdat de wensen sterk uiteen lopen en soms zelfs tegengesteld zijn. Ook is niet alles
praktisch uitvoerbaar. Bijvoorbeeld omdat leerkrachten thuis zelf ook met de combinatie van werk
en thuisonderwijs voor hun eigen kinderen te maken hebben.
We hebben wederom voor een opzet gekozen die 'in het midden' zit: met online-momenten, maar
niet gedurende de hele dag en niet met de hele klas tegelijk. Op deze manier hopen we zo goed
mogelijk onderwijs te kunnen geven binnen haalbare grenzen. Net als de vorige periode van
thuisonderwijs zal dit wennen zijn en zal het niet allemaal gelijk goed gaan. Maar: dat geeft niet. Met
elkaar leren we al doende.

Inrichting thuisonderwijs vanaf maandag 4 januari
Classroom
Alle groepen werken met Google Classroom. Kinderen kunnen Classroom bereiken via MOO
(moo.nl), de portal die onze school hanteert voor online onderwijs). Bij de kinderen staat er een
tegel met Google Classroom op hun startpagina.
Google Classroom is een online omgeving waarin de leerkrachten de weektaak en andere
opdrachten klaarzetten. De online Classroom is onderverdeeld in de volgende menu-opties:
Updates, Schoolwerk en Mensen. De belangrijkste daarvan zijn Updates en Schoolwerk. Updates is
de ‘feed’ van alles wat nieuw binnenkomt. Hier kunnen kinderen ook hun vragen stellen aan de
leerkracht of aan elkaar. Het is belangrijk dat bij de updates alleen school-gerelateerde
vragen/opmerkingen worden gesteld en er niet onderling wordt gechat over andere zaken. Het is
belangrijk dat kinderen iedere ochtend de dag starten met een kijkje in de Classroom.
Bij de menu-optie Schoolwerk plaatsen de leerkrachten de weektaak, instructiefilmpjes en andere
opdrachten. Schoolwerk is onderverdeeld naar onderwerpen, waaronder de dagen van de week. De
link voor de Google Meet staat op de startpagina van Google Classroom. Deze link is voor elke meet
hetzelfde.
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Google Meet voor groepen 1 en 2
Het online-onderwijs voor groep 1 en 2 ziet er als volgt uit:
•
•

De kinderen uit groep 1 en 2 hebben deze week allemaal een winterwerkboek mee naar huis
gekregen. Daarnaast staan er opdrachten op Classroom.
Eenmaal per week is er een individueel moment met iedere leerling. Het doel van deze
gesprekken is dat contact houden met de leerlingen. Ook willen we zicht houden op iedere
leerling; voornamelijk op het welbevinden en waar mogelijk op ontwikkeling. Bovendien
kunnen de behoeftes van de leerlingen gepeild worden. We vinden het heel fijn om zoveel
mogelijk kinderen via Google Meet te ontmoeten. We snappen dat het niet voor iedereen
altijd mogelijk is. Kijk wat haalbaar is. De leerkrachten zullen een meetschema naar de
ouders mailen.

Google Meet voor groep 3 t/m 8
Het online-onderwijs voor groep 3 t/m 8 ziet er als volgt uit:
•

•

Vier dagen per week (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur),
zijn er korte meetings voor instructies van de kernvakken (spelling, rekenen, taal, lezen) in
groepjes. De kinderen krijgen van de leerkracht een rooster/schema waarop te zien is
wanneer ze aan de beurt zijn voor hun instructie. Dit rooster ontvangt u uiterlijk 1 januari.
Groep 7 en 8 hebben een afwijkend google meet rooster voor hun leerlingen. Dit wordt via
de klassenmail met u gecommuniceerd.
Op woensdag wordt de instructietijd gebruikt voor leerlingen die extra of andere instructies
nodig hebben. Zo is er op deze ochtend een moment voor de Levelwerkers met de
leerkracht.

We vinden het heel fijn en ook belangrijk om de kinderen via Google Meet te zien tijdens de
instructies.
Hoe werkt Google Meet?
Het is belangrijk dat alle kinderen tijdens de instructiemomenten (zie rooster van leerkracht)
ingelogd zijn in hun Classroom (via MOO inloggen) en dan op de link klikken die klaar staat in het
schoolwerk van de desbetreffende dag.
De leerkrachten werken volgens een vast schema met een groepje kinderen. Dit schema zal u van de
groepsleerkracht toegestuurd krijgen. Het is belangrijk dat uw kind(eren) op het juiste tijdstip
inloggen in de Google Meet.
Tijdens de meeting is er een aantal spelregels:
•
•
•

Kinderen zetten hun microfoon op mute (stil). De leerkracht geeft aan wanneer zij deze weer
aan kunnen zetten.
Wanneer er vragen zijn, kunnen de kinderen deze in de chatfunctie zetten, voor groep 5-8,
en de leerkracht zal deze beantwoorden.
Na een Google Meet met de klas kan het voorkomen dat kinderen in de Meet blijven om
met elkaar te werken of te kletsen. Wij hebben hier als leerkracht geen zicht op en vragen u
om hier afspraken over te maken met uw kind en hier toezicht op te houden. Als kinderen
willen samenwerken is het advies om dit met maximaal vier kinderen tegelijk te doen. Voor
het sociale aspect, hopen we dat kinderen via de digitale weg vriendelijk naar elkaar blijven.
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Weektaak groep 3 t/m 8
Op vrijdag wordt de weektaak in Classroom gezet. Zo heeft u tijd om met uw kind de weektaak voor
te bereiden en eventueel materiaal te printen. Er zijn groepen die per dag het werk voor de
leerlingen klaarzetten in de Classroom. Deze groepen zullen het werk vanaf minimaal één dag van
tevoren klaarzetten.
Omdat er grote verschillen zijn in hoelang kinderen met hun weektaak bezig zijn, maken we
onderscheid tussen 'verplichte taken', 'aanvullende taken' en 'extra taken'. De ‘verplichte taken’
moeten alle kinderen maken. De ‘aanvullende taken’ kunt u uw kind laten maken als het snel klaar is
of extra uitdaging nodig heeft. De ‘extra' taken’ zijn nog extra ideetjes wat de kinderen zouden
kunnen doen, maar geen echte schooltaken.
Nakijken van werk
Het lukt de leerkrachten niet om het werk van de kinderen na te kijken. We willen u daarom vragen
het werk van uw kind te bekijken.
Ziekmeldingen
Ook in de periode van thuisonderwijs willen wij het graag weten wanneer uw kind ziek is. Dit kunt u
op de gebruikelijke wijze laten weten: via een ziekmelding in MijnSchoolInfo. Wilt u er bij zetten of
het om Corona-gerelateerde klachten gaat? Ook horen wij het graag als er een gezinslid positief op
Corona getest is.
Chromebook
Ouders die door hebben gegeven graag een chromebook te lenen kunnen deze ophalen op maandag
tussen 8.30 en 9.30 uur (let op, dit is qua tijdstip iets eerder dan in de vorige mailing stond). We
vragen u zelf het chromebook te komen halen, zodat u ook een contractje kan ondertekenen.
Noodopvang
Ouders die hebben aangegeven gebruik te moeten maken van de noodopvang ontvangen hier
binnenkort een persoonlijke mail over.
AVG
Wanneer de leerkrachten online lesgeven zijn ze kwetsbaar. Daarom doen wij een dringend beroep
op u: wilt u met uw kinderen afspreken dat er nooit opnames worden gemaakt en/of gedeeld van de
videobeelden? Ook de links die toegang geven tot de Meets mogen niet gedeeld worden met niet bij
de klas betrokken derden. Wij hebben er vertrouwen in dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan.
Jaarplanning
Door de schoolsluiting komt de jaarplanning in gedrang en moeten we schuiven met de Citotoetsen,
de rapporten, de middengesprekken en de definitieve adviesgesprekken. Ook thema 2 ‘de Ruimte’
van de Noordwijkse Methode, dat zou starten op 11 januari, zal verplaatst moeten worden.
De planning is nu als volgt:
-

-

De afname van de Citotoetsen start op 25 januari.
De studiedag van 1 februari wordt verplaatst naar 8 februari. Deze dag wordt door de
leerkrachten gebruikt om de Citotoetsen in te voeren, te analyseren en de rapporten te
schrijven.
De rapporten gaan mee op woensdag 10 februari.
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-

De middengesprekken zullen gevoerd worden in de periode van 10 februari tot 12 maart.
De start van thema 2 zal op 1 februari zijn. Dit thema loopt door tot de meivakantie.

Tot slot
Rest ons nog, ondanks alles, iedereen een heel fijne vakantie toe te wensen. Pas goed op uzelf, de
kinderen en op iedereen die u dierbaar is. Na de vakantie zetten we met elkaar de schouders er
onder. Samen maken we er het beste van en komen we hier doorheen!
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Tijo van Eeghenschool,
Paulien Dubelaar- directeur
Titia van der Lei – adjunct-directeur
Sanne Wassenaar - intern begeleider
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