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Thuisonderwijs 
Er wordt op dit moment door ouders en leerkrachten samengewerkt om het 

geven van onderwijs op afstand thuis en op school geregeld te krijgen. We zijn 

erg blij met uw inzet en hulp hierbij! Naar aanleiding van de persconferentie en 

het overleg binnen het crisisteam willen we graag een algemene update geven.  

Huidige situatie 

- Groep 1 en 2: digitale lesbrief  

- Groep 3 t/m 7: instructie video’s  

- Groep 8: gedeeltelijk online les 

- Elke leerkracht heeft zijn eigen manier om het onderwijs te monitoren. Sommige leerkrachten 

bespreken dit in de individuele gesprekken met de kinderen; andere leerkrachten laten iets 

inleveren.  

Daarnaast bellen de leerkrachten van groep 1/2 de kinderen 1 keer per 2 weken. De leerkrachten van groep 

3 t/m 8 hebben wekelijks een belmoment met de kinderen. Van 9.00 – 14.00 uur zijn de leerkrachten 

bereikbaar voor vragen van kinderen en ouders.  

Noodopvang 

Ook hebben we de noodopvang op school. Ongeveer 15-20% van de kinderen maakt hiervan gebruik (60-70 

leerlingen per dag). Wellicht goed om te weten dat we tijdens de noodopvang geen onderwijs geven. 

Kinderen nemen hun huiswerk mee naar school en gaan hier in de klas mee aan de slag. Per dag worden 5-

6 leerkrachten, onderwijsassistenten, studenten, gymdocent etc. ingeroosterd om de noodopvang draaiend 

te houden. Wilt u tijdig de noodopvang aanvragen voor uw kind? Wij moeten bij het aantal kinderen de 

leerkrachten plannen. Als er ’s avonds meerdere aanmeldingen binnenkomen voor de volgende dag is dit 

voor ons niet te regelen. (graag 2 dagen van tevoren aanmelden via a.hartlooper@kpoa.nl; de werkdagen 

van Aneta zijn ma t/m do van 8.00-12.00 uur). Bij voorbaat dank! 

Evaluatie afgelopen periode 

Binnen het crisisteam hebben we het thuisonderwijs van de afgelopen periode geëvalueerd. We merken bij 

ouders dat de instructievideo’s erg gewaardeerd worden. Leerlingen en ouders kunnen in de thuissituatie 

bekijken wanneer het mogelijk is om met het thuisonderwijs te starten. Dit is per gezin verschillend; het 

thuiswerk van de ouder(s) speelt hierbij een belangrijke rol. We hebben van ouders teruggekregen dat de 

kinderen contactmomenten met de klas missen. Wij begrijpen dit punt en we hebben besloten om een 

online contactmoment in alle groepen wekelijks toe te voegen. Een aantal groepen is hier inmiddels al mee 

gestart. 

Onderzoek aantal beschikbare devices 

Begin december heb ik binnen de groepen een inventarisatie gedaan over het beschikbare devices (laptop, 

tablet, computer etc. ) thuis. Deze informatie was nodig in verband met een subsidieaanvraag vanuit de 

stichting. Vanuit de kinderen bleek dat ongeveer 60 % van de kinderen in de midden- / bovenbouw een 

device delen met broertjes / zusjes / ouders. Deze uitkomst zorgt er mede voor dat we als school niet 

volledig omschakelen naar online onderwijs. In veel gezinnen is dit niet haalbaar. We kunnen geen laptops 

vanuit school uitlenen (behalve aan gezinnen waarbij thuis helemaal geen computer aanwezig was), omdat 

we de 60 kinderen in de noodopvang ook achter een laptop moeten kunnen zetten om hun thuisonderwijs 
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te doen. In groep 8 heeft iedereen toegang tot een device of een telefoon om het online onderwijs te 

kunnen volgen.  

Voor de online groepsmomenten gaan we een rooster opstellen, zodat ouders thuis (hopelijk) niet in de 

knel komen met het aantal beschikbare devices.  

Uiteraard hopen wij dat we de schooldeuren weer kunnen openen op 25 januari! We hopen hier z.s.m. 

meer over te horen. Heeft u vragen over het schoolwerk van uw kind(eren), neem dan gerust contact op 

met de leerkracht via Parro. We merken dat veel ouders deze weg al hebben gevonden. Kinderen kunnen 

hun vragen via Teams aan de leerkracht stellen. In de chat van de groep is inmiddels ook de leerkracht 

toegevoegd, zodat hij / zij de berichtenstroom in de gaten kan houden. 

Succes uit gezinnen om ter inspiratie te delen:  

• 2 gezinnen hebben afgesproken om de kinderen om en om in huis te nemen. Leerling A en B zitten 
op maandag bij ouders A, op dinsdag bij ouders B etc.  Zo ontzorgen zij elkaar. 

• In het weekend pakken enkele gezinnen al werk op van de komende week. Dit geeft speling voor 
een lastige dag of kunnen vervolgens per dag een beetje huiswerk doen.  

• Instructievideo's avond van te voren kijken. 

Sluiting schoolplein na schooltijd 
Morgen ontvangen de mensen die in de wijk naast school wonen een brief van de 

gemeente over het sluiten van het schoolplein na schooltijd. In het voorgaande 

schooljaar is er contact geweest tussen de gemeente en de school omtrent het 

schoolplein. Dit wordt na schooltijd en ’s avonds regelmatig gebruikt door kinderen 

uit de buurt. Officieel hoort het schoolplein na schooltijd afgesloten te worden, 

aangezien het geen buurtplein is. De gemeente heeft besloten om voor de kinderen 

uit de buurt een speeltuin aan te leggen aan het Boer Bartpad. We vinden het uiteraard erg belangrijk dat 

kinderen na schooltijd buiten kunnen spelen. We zien inmiddels ook dat er volop gebruik wordt gemaakt 

van deze nieuwe speeltuin.  Bij de gemeente zijn diverse klachten van overlast binnengekomen van 

buurtbewoners over het gebruik van het schoolplein na schooltijd / in de avond. Bovendien is het voor 

de BSO lastig om overzicht te houden als er allerlei kinderen door elkaar lopen na schooltijd.  Vandaar dat 

er door de gemeente is besloten dat vanaf  1 februari het plein na schooltijd alleen toegankelijk is  voor de 

BSO kinderen van SKA. Na afloop sluit de BSO de hekken af. We zijn blij met het mooie alternatief van de 

grote speeltuin aan het Boer Bartpad! 
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Leerlingenraad 
Vandaag was de 2e leerlingenraad via Teams. Het was goed om elkaar te 

zien en spreken We hebben gesproken over het thuisonderwijs en wat 

leeft er binnen de groepen. Ook is het profiel van onze toekomstige 

schoolleider verder aangevuld door de leerlingenraad. Goed om ook op 

afstand kinderen blijven te betrekken in wat de school nodig heeft.  

De betrokkenheid is groot!  

Bibliotheek Vathorst 
Vanwege een verbouwing is bibliotheek Vathorst gesloten. Het is voor de kinderen 

belangrijk om veel te blijven lezen. Gelukkig biedt de bibliotheek een alternatief. Je 

kunt namelijk online boeken reserveren en deze ophalen. Dit kan ook bij een 

andere vestiging. De bibliotheek hoopt komende week weer open te kunnen gaan.  
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