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Beste ouders/verzorgers,  
 
Vanavond is ook officieel bevestigd wat al in de lucht hing: de scholen gaan tot en met de 
meivakantie (die gepland stond van maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei) in ieder geval niet 
open. Langzaam begin je te beseffen wat dit betekent. Ook bij kinderen zul je dit zien: was 
het thuisonderwijs in het begin voor de kinderen misschien nog leuk spannend, nu beginnen 
de meeste kinderen hun zo vertrouwde schoolgang en vooral ook hun klasgenoten toch echt 
te missen. Dat kan zich uiten in opstandig gedrag.  
 
Tijdens een belronde hebben we bijna alle ouders kunnen spreken. We zien dat de meeste 
ouders de afgelopen twee weken serieus werk hebben gemaakt van het thuisonderwijs voor 
de kinderen door een duidelijke dagstructuur te bieden. Fijn! Soms deden ouders zelfs meer 
dan we van hen verwachten. Het blijft dus goed verwachtingen afstemmen.  
 
We merken in contacten met ouders dat de huidige situatie voor veel ouders enorm 
intensief is, zeker als je ook nog kleintjes hebt rondlopen en/of de zorg voor de kinderen 
moet combineren met thuiswerk of mantelzorg. Onze wens is om het thuisonderwijs zo te 
organiseren dat ouders zoveel mogelijk ondersteund en ontlast worden. We willen dat het 
voor alle betrokkenen behapbaar blijft. Het welbevinden van je kinderen staat op 1. Als je 
merkt dat dat onder druk staat, bespreek het dan met de leerkracht zodat je samen kunt 
kijken wat je kind nodig heeft of misschien kan missen. De tips die jullie voor ons hadden 
tijdens de belronde hebben we verzameld, besproken in het kernteam en waar nodig 
aanvullende afspraken gemaakt.  
 
We zitten in het thuisonderwijs als team op een soort kantelpunt: de eerste weken hebben 
we vooral ingezet op het gewend raken aan onderwijs op afstand en herhalen van eerder 
aangeboden leerdoelen. We merken dat een deel van de kinderen ook toe is aan nieuwe 
leerdoelen. Vanaf maandag gaan we daar in alle groepen mee aan de slag. Dat vraagt van de 
leerkrachten dat ze een volgende stap zetten naar meer interactie met de kinderen en inzet 
van nieuwe applicaties. Ook voor hen soms best spannend hoe dat uitpakt. Om de interactie 
goed te laten verlopen, zijn wat aanvullende afspraken nodig. Die leest u verderop.  
 
In deze informatiebrief praten we u bij over hoe we het thuisonderwijs de komende weken 
graag samen met u vormgeven op een manier die voor alle betrokkenen (kinderen, ouders 
en leerkrachten) waardevol en te doen is.   
 
In het besef dat thuisonderwijs alleen goed kan verlopen als we het samen doen, houden we 
ons voor tips en suggesties van ouders van harte aanbevolen!  
 
Hartelijke groet, 
 
Namens het team,  
Antoinette Heijink 
 



 

 
 
 
Volgende stap in thuisonderwijs 
We zetten komende week in alle groepen een volgende stap in het thuisonderwijs door 
nieuwe leerdoelen aan te bieden. Door duidelijk afspraken te maken over online zijn en het 
chatten (zie hierna) hopen we het voor ouders behapbaar te houden. Tegelijk is de 
draagkracht van een gezin sterk afhankelijk van de gezinssituatie. Daarom willen we 
gezinnen voor wie de situatie extra druk oplevert, graag de mogelijkheid bieden om hierover 
in gesprek te gaan (zie hierna).  
  
Wat verwachten we wel/niet van ouders?  
Zoals in de eerste informatiebrief gezegd verwachten we van ouders dat ze kinderen helpen 
bij een duidelijke dagstructuur, zodat de kinderen om 9.00 uur starten en op gezette tijden 
werken aan de aangereikte leerdoelen. Samen pauzeren is natuurlijk ook belangrijk en fijn.  
Daarnaast vragen we van ouders om voor de kinderen een rustige werkplek te realiseren en 
de kinderen te helpen om aan het werk te blijven. In de groepen 4 t/m 8 is het de bedoeling 
dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig werken en dat de kinderen zelf waar nodig de 
leerkracht raadplegen. We vragen dus niet van ouders dat zij zelf gaan lesgeven of 
uitleggen. Probeer je kind zoveel mogelijk zelf de oplossing te laten bedenken. En lukt dat 
niet, laat je kind dan een hulpvraag stellen aan de leerkracht. 
De kinderen in de groepen 1 t/m 3 hebben wel hulp van ouders nodig bij het uitvoeren van 
de opdrachten. Tijdens de belronde bleek dat diverse ouders van de Vlinders en de Bijen 
behoefte hadden aan concreter lesmateriaal. De leerkrachten worstelden hier nog een 
beetje mee omdat ‘werkbladen’ niet echt passen bij hoe we betekenisvol onderwijs willen 
geven aan de kleuters. Tegelijk begrijpen we de vraag wel en wordt daarin voorzien. 
  
Wat we vooral van ouders verwachten is dat wanneer kinderen vaker vastlopen of 
frustreren ouders dit bespreken met de leerkracht. Ook vragen we ouders om bij de 
leerkracht te melden als hun kind ziek is en niet aan de opdrachten kan werken, zodat de 
leerkracht zicht houdt op waarom een kind iets niet heeft gedaan.  
 
Toezicht chatten in Google Meet 
Om ervoor te zorgen dat de kinderen contact houden met klasgenoten hebben de 
leerkrachten in groep 5, 7 en 8 Google Meet geïntroduceerd. Kinderen kunnen hier met 
elkaar in chatten. Dat is een mooie mogelijkheid om toch contact met elkaar te houden, 
waar gretig gebruik van wordt gemaakt. Ook de kinderen in groep 6 hebben binnenkort deze 
mogelijkheid. We willen u erop wijzen dat deze mogelijkheid er is. Kijk af en toe even mee. 
Dat is heel leuk, maar ook wel nodig denken we. Voor leerkrachten is het niet mogelijk om 
hier 24/7 toezicht op te houden. Daarom vragen we u als ouders dit te doen en waar nodig 
afspraken met uw kind te maken over gebruik van het Chromebook.  
 
Minder berichtjes (in het weekend)  
Tijdens de belronde gaven veel ouders aan dat ze zich goed geïnformeerd voelden, maar 
soms ook wat overstelpt werden met informatie. We hebben in het team afgesproken om zo 
weinig mogelijk meer in het weekend berichten te sturen, een duidelijke onderwerpregel te 
gebruiken met groep erin (zodat mails goed terug te vinden zijn) en informatie zoveel 
mogelijk gebundeld aan te bieden.   
 
  



 

 
 
 
Groep 4 t/m 8: online van 9.00 tot 11.00 uur 
Omdat we vanaf maandag nieuwe lesstof willen aanbieden, waarvoor ook instructie van de 
leerkracht en interactie met de leerling nodig is, hebben we de afspraak gemaakt dat de 
leerkrachten tussen 9.00 en 11.00 uur online zijn om leerlingen waar nodig te helpen. We 
verwachten dat kinderen in deze groepen tussen 9.00 en 11.00 uur ook online zijn (en hun 
Chromebook niet tussentijds dicht klappen). De leerkrachten kunnen zien of kinderen aan 
het werk zijn en we hebben afgesproken dat ze ook contact opnemen als ze zien dat dat niet 
het geval is.  
Van ouders verwachten we dat ze ervoor zorgen dat hun kind om 9.00 uur online is en af en 
toe aanmoedigen. We hopen hiermee de druk voor ouders te verminderen (kinderen 
kunnen zelfstandig met hulp van de leerkracht werken) en niet op te voeren. Mocht dit toch 
het geval zijn omdat je kind niet aan het werk te krijgen/houden is, bespreek het dan met de 
leerkracht. 
 
Kortom:  

• Alle kinderen in groep 4 t/m 8 zijn om 9.00 uur online tot in ieder geval 11.00 uur 

(de chromebook blijft open, zodat communicatie door de leerkracht mogelijk blijft), 

ouders hoeven hier niet bij te zitten 

• Leerkrachten groep 4 t/m 8 zijn tussen 9.00 uur en 11.00 uur online voor 

beantwoording van vragen van kinderen en eventuele instructie;   

• Als het niet lukt om je kind tussen 9.00 en 11.00 uur online te laten werken, dan 

krijgt de leerkracht hiervan bericht van ouders  

Dagplanning 
De leerkrachten maken met de kinderen afspraken over hoe lang ze met welke vakken bezig 
zijn. Het is goed voor u als ouder om te weten dat kinderen bijvoorbeeld met rekenen niet 
eerder ‘klaar’ kunnen zijn, maar dan gewoon door kunnen gaan.  
In de dagplanning staat ook ‘eigen tijd’ voor kinderen. Het doel hiervan is dat kinderen het 
werken op de Chromebook afwisselen met bijvoorbeeld buiten spelen. De leerkrachten 
reiken kinderen ideeën aan voor de invulling van deze ‘eigen tijd’.  

 
Opvoedvragen of spanning in huis? 
Het nieuws dat de situatie waarin we zijn beland nog langer voortduurt, heeft impact op 
ieder van ons, maar zeker ook op de kinderen. Twee weken ging misschien nog wel, maar je 
kunt als een berg opzien tegen de komende periode. De spanning in huis loopt misschien 
op… Hoe ga je hiermee om? Wil je even je hart luchten of sparren hoe om te gaan met je 
kinderen/gezin in deze situatie? Jacqueline van der Veen is beschikbaar voor ouders die hier 
behoefte aan hebben. Een luisterend oor en om mee te denken over oplossingen. Heb je 
daar behoefte aan? Stuur een mail met je telefoonnummer naar 
j.vanderveen@gbsdewierde.nl dan neemt ze contact met je op. 
 
 
  

mailto:j.vanderveen@gbsdewierde.nl


 

 
 
 
 
Noodopvang 
Om ervoor te zorgen dat de vitale infrastructuur van Nederland goed blijft draaien, wordt in 
deze crisissituatie van scholen verwacht dat zij noodopvang bieden tijdens ‘schooltijd’ aan 
ouders die werkzaam zijn in de zogeheten vitale beroepen. De opvang tijdens ‘schooltijden’ 
wordt verzorgd door collega’s die geen eigen groepen hebben. De kinderen in de 
noodopvang volgen het reguliere schoolprogramma, net zoals de kinderen thuis. Na 
schooltijd kunnen deze ouders een beroep doen op noodopvang door 
kinderopvangorganisaties. Op de website van de Rijksoverheid lees je wie een beroep kan 
doen op noodopvang. Val je hieronder en moet je gebruik maken van deze mogelijkheid om 
je werk te kunnen doen in de vitale sector, stuur dan een mail naar info@gbsdewierde.nl 
met als onderwerp noodopvang. Zet hierin wat voor werk je doet als ouders, waar voor jullie 
de knelpunten zitten en wanneer je dus graag een beroep doet op noodopvang.  
 
Bereikbaarheid 
De komende week is de school alle dagen in ieder geval tussen 9.00 en 11.00 uur telefonisch 
bereikbaar. Voor technische problemen met de devices kun je mailen naar 
ict@gbsdewierde.nl. Heb je vragen over de lesstof in de groep, stuur dan een berichtje naar 
de leerkracht. Overige zaken kun je mailen naar: info@gbsdewierde.nl. Op de website 
www.gbsdewierde.nl vind je een 06-nummer voor noodgevallen.  
 
Fijn om elkaar te zien!   
Tot slot, uit de belronde kwam dat het contact met de leerkracht en met leerlingen 
onderling via filmpjes en live voor kinderen heel fijn en motiverend is. Voor leerkrachten 

geldt dat ook! Zij missen de kinderen ook      . We hopen de mogelijkheden voor interactie in 
alle groepen de komende weken wat uit te bouwen om zo goed in contact te blijven met de 
kinderen.  
 
 
 
 

Op weg naar Pasen… 
 
Afgelopen weekend hebben jullie een bijbelleesrooster ontvangen.  
 
In een tijd waarin we steeds maar weer onze handen wassen, gaat de tekst van morgen  
(1 april) over het wassen van elkaars voeten… Jezus confronteert ons met de vraag: ben jij 
bereid de ander te dienen? Maar ook: laat jij door Hem je voeten wassen?  
 

Johannes 13: 1 - 38 
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