
 

Betreft: informatie over thuisonderwijs  
 
Winsum, 16 maart 2020 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
We hebben vandaag als team overlegd hoe we door middel van het bieden van onderwijs op 
afstand/thuis in de gegeven situatie kunnen blijven bijdragen aan een positieve ontwikkeling 
van de kinderen. We hebben besproken wat we hiermee beogen, wat dit vraagt van alle 
betrokkenen (kinderen, ouders, leerkrachten) en hoe we ervoor kunnen zorgen dat het voor 
alle betrokkenen te doen is in de gegeven situatie. De overheid heeft aangekondigd dat de 
scholen in ieder geval 3 weken gesloten blijven, tot 6 april 2020. Wij houden er rekening 
mee dat de sluiting langer duurt en hebben dat ook in onze aanpak betrokken.  
 
Waarom thuisonderwijs? 
Het bieden van onderwijs thuis is om verschillende redenen belangrijk. Allereerst biedt het 
kinderen structuur, wat belangrijk is in een chaotische tijd. De kinderen lopen bovendien 
minder achterstand op en houden zo in ieder geval het geleerde op peil. En niet 
onbelangrijk: we houden op deze manier het contact met de kinderen en de kinderen met 
school. Dat maakt het makkelijker om later de draad weer op te pakken. Voor de komende 
drie weken hebben we ons in eerste instantie tot doel gesteld dat de kinderen het geleerde 
op peil houden en oefenen. We moeten allemaal wennen aan deze nieuwe manier van 
onderwijs geven en willen kinderen, ouders en collega’s daarom niet overvragen. Als de 
periode van schoolsluiting langer duurt dan drie weken zetten we sowieso in op het 
aanbieden van nieuwe lesstof. Alle betrokkenen zijn dan vast al wat gewend aan de nieuwe 
werkwijze. Tegen die tijd ontvangt u hier meer informatie over.  
 
Hoe krijgt het thuisonderwijs vorm? 
In de bijlage vindt u een toelichting op de werkwijze per groep. Kinderen in de groepen 1-3 
starten woensdagochtend, kinderen in de groepen 4-8 woensdagmiddag. Om voor de 
kinderen structuur te houden, starten alle kinderen dagelijks om 9.00 uur met hun werk. Dat 
geldt voor alle groepen. De tijd dat kinderen werken verschilt per groep (van 1 uur bij de 
kleuters tot 2/2,5 uur in de bovenbouwgroepen).  
 
Ophalen lesmateriaal en Chromebooks 
Om het thuiswerken mogelijk te maken vragen we de ouders van groep 3 om 
dinsdagmiddag om de beurt langs te komen (zie rooster in bijlage) om lesmateriaal voor hun 
kinderen op te halen. De ouders van de kinderen in de groepen 4 t/m 8 vragen we dit 
woensdagochtend te doen. Kom a.u.b. met zo weinig mogelijk mensen. We gaan ervan uit 
dat als u ziekteverschijnselen heeft u iemand anders vraagt de materialen op te halen. We 
vragen u een stevige tas mee te nemen voor het vervoer van de materialen/chromebooks. 
 
 
  



 

 
 
 
 
Wat verwachten we verder van ouders? 
Van ouders verwachten we 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. De 
kinderen in de groepen 1 t/m 3 hebben wel hulp van ouders nodig bij het uitvoeren van de 
opdrachten. We willen graag dat ouders signaleren als kinderen vastlopen. Ook vragen we 
ouders om bij de leerkracht te melden als hun kind ziek is en niet aan de opdrachten kan 
werken, zodat de lesstof op een ander moment alsnog kan worden aangeboden.  
 
Waar kunt u terecht met vragen? 
Zit uw kind in groep 4 t/m 8 dan kan hij/zij (eerst nog even via de ouder-Parro) de leerkracht 
een berichtje sturen bij vragen. De leerkracht zal proberen zo snel mogelijk te reageren. 
Kinderen kunnen in deze tijd ook met hele andere vragen zitten. Mocht je kind behoefte 
hebben aan een gesprekje met de leerkracht, laat het gerust weten. Wim Jansen en Jenet 
Gils zijn trouwens ook in deze periode als vertrouwenspersonen beschikbaar voor kinderen 
(wijwillenjehelpen@hotmail.com).  
 
Tot slot 
Heel veel informatie tegelijk. We realiseren ons dat het bieden van thuisonderwijs door 
ouders best als een extra belasting kan worden ervaren, ook al doen wij ons best om ouders 
zoveel mogelijk te ontlasten/ondersteunen. Mocht u hulp nodig hebben of tegen dingen 
aanlopen, trek vooral aan de bel! Tussen 9.00 en 11.00 uur is de school tijdens werkdagen 
telefonisch bereikbaar op het gewone nummer.  
 
We hopen ook in deze bijzondere tijd op een goede samenwerking onder Gods zegen! 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team,  
Antoinette Heijink 
 
Bijlagen: 
- Toelichting werkwijze in de verschillende groepen 
- Rooster ophalen materialen/devices  
 
  

Op weg naar Pasen… 
Op school vertellen we de kinderen elke dag een verhaal uit de bijbel. Iedere groep 
heeft daarvoor een eigen rooster. In alle groepen wordt in deze periode normaal 
gesproken aandacht besteed aan de verhalen over het leven van Jezus, Goede Vrijdag 
en Pasen. We sturen deze week graag nog inspiratie/suggesties om als gezin hier de 
komende weken thuis aandacht aan te besteden.   



 

 
 
Toelichting werkwijze in de verschillende groepen 
 
Bijen en Vlinders 
Voor de kinderen van de Bijen en Vlinders krijgen ouders twee keer per week (uiterlijk 
maandag en woensdag 8.00 uur) een instructie van de leerkracht per mail voor het werk van 
de kinderen. Om 9.00 uur ontvangen alle kinderen een berichtje van de leerkracht per Parro. 
We gaan ervan uit dat de kinderen ongeveer een uur per dag met deze opdrachten bezig 
zijn. Ouders van deze groepen ontvangen uiterlijk dinsdagavond van de leerkracht een 
nadere uitleg. 
 
Groep 3 
Ouders van de kinderen in groep 3 krijgen (net als bij de bijen/vlinders) twee keer per week 
(uiterlijk maandag en woensdag 8.00 uur) een instructie voor de komende twee dagen. Voor 
de vrijdag krijgen de kinderen geen nieuw werk. Dit is een dag om af te maken/in te halen. 
De leerkrachten van groep 3 gaan ervan uit dat de kinderen iedere dag maximaal 2 uur 
werken aan rekenen, spelling, lezen en schrijven. De leerkrachten in groep 3 hebben voor 
ieder kind een pakket klaar gemaakt met materiaal voor kinderen. Deze kunnen 
dinsdagmiddag worden opgehaald volgens het rooster in de bijlage. 
 
Groep 4 t/m 8  
De kinderen in de groepen 4 t/m 8 krijgen allemaal een chromebook met oplader mee naar 
huis. Deze wordt woensdag uitgereikt aan de kinderen met een instructie hoe hiermee te 
werken. Een rooster voor het ophalen van de Chromebooks voor de groepen 4 t/m 8 vindt u 
eveneens in de bijlage. De groepen 4 t/m 8 werken met Google Classroom. Dit is een digitale 
omgeving waar leerkrachten werk in klaar kunnen zetten en kinderen hun werk kunnen 
inleveren. De groepen 5 t/m 8 hebben hier al mee gewerkt, groep 4 nog niet. Die ontvangen 
hiervoor nog een toelichting. De groepen 6 t/m 8 werken bovendien met Google Meet, 
waarin ze als groep contact met elkaar en de leerkracht kunnen onderhouden. Tegelijk met 
de Chromebooks ontvangt u als ouder nadere uitleg over wat er wel/niet van u wordt 
verwacht en waar u uw kind wel/niet mee mag helpen.  
 
Rooster ophalen materiaal groep 3 – Dinsdag 17/3 * 

Tijd – tussen… Eerste letter achternaam kind 

13.00 - 14.00 uur   A t/m H 

14.00 - 15.00 uur I t/m T 

15.00 - 16.00 uur U t/m Z 

 
Rooster ophalen chromebooks groep 4 t/m 8 – Woensdag 18/3 * 

Tijd Eerste letter achternaam kind 

9.00 - 9.30 uur A + B 

9.30 - 10.00 uur C t/m G 

10.00 - 10.30 uur H t/m J 

10.30 - 11.00 uur K t/m M 

11.00 - 11.30 uur N t/m S 

11.30 - 12.15 uur T t/m Z 

 
* onderling ruilen is mogelijk 

 


