
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

 12 januari 2021 

In deze editie: 

✓ Onderwijs op afstand 

✓ Noodopvang 

✓ Afronding TSO 

✓ Updaten leerlingenadministratie 

 

Voor in uw agenda: 

✓ Vanaf 15 januari  : Lesmateriaal ophalen 

✓ 25 januari   : mogelijke heropening van de school 

✓ 29 januari   : Studiedag team, kinderen vrij 

 

Onderwijs op afstand 

We zijn alweer een week in het nieuwe jaar en er wordt enorm hard gewerkt door 

iedereen, thuis en op school. Vanavond is er weer een persmoment en horen we hoe het 

OMT de komende weken voor zich ziet. Zoals eerdere keren 

lekt er al het één en ander aan informatie uit. Waarschijnlijk 

zal het onderwijs op afstand verlengd worden, daarom 

bereiden onze leerkrachten het onderwijs op afstand na 18 

januari ook vast voor. Hierbij schetsen we u vast het beeld 

hoe dit verder gaat, mocht de school langer dicht blijven: 

  

Lespakket ophalen 

Voor sommige klassen is er vanaf volgende week ook weer nieuw werkmateriaal nodig. 

Denk hierbij aan werkboeken passend bij het nieuwe thema, nieuwe leesboeken en nieuw 

oefenmateriaal. Dit zal met name in de onder- en middenbouw aan de orde zijn. Het 

materiaal wordt deze dagen weer voorbereid, gekopieerd en klaargelegd. Vanaf vrijdag 

kunt u een signaal krijgen van de leerkracht om weer materiaal op te halen. Zij geven 

aan of en wanneer er materiaal klaarligt voor uw kind en wat er ook weer mee terug kan.  

Werken in Teams 

We merken dat de kinderen in Teams steeds meer kunnen vinden en 

ook steeds beter weten hoe het werkt. De leerkrachten worden steeds 

vaardiger in het werken met Eduteams en Microsoft voegt ook steeds 

meer mogelijkheden toe die handig zijn in het onderwijs. Teams heeft 

een aantal functies die meer of minder beschikbaar zijn afhankelijk van 

de versie waarmee je werkt: of je de hele klas kunt zien of alleen een 

deel van de klas bijvoorbeeld.  

We merken dat de kinderen (zeker van de bovenbouw) alle functies en 

mogelijkheden snel ontdekken. Hier komt echter wel een extra 

dimensie bij kijken: de AVG regels t.a.v. onze privacy. We willen daarom vragen of u uw 

kinderen wilt wijzen op de volgende afspraken t.a.v. de privacy van leerlingen en 

leerkrachten: 

✓ We hebben binnen Teams zogenaamde Eduteams aangemaakt. Dat zijn groepen 

van school waarin iedereen die tot die groep behoort aan kan sluiten. Dit is een 

afgeschermde groep en de leerkracht bepaalt daarmee dus ook wie er tot die 

groep behoort. 

✓ Tijdens een meeting delen we geen beeldmateriaal over de meeting met anderen 

dan de groep waar we inzitten. Dat betekent bijvoorbeeld dus dat we geen foto’s 

of filmpjes maken met een telefoon van wat er in Teams te zien is of gebeurt. 



✓ Als er een grote groep samenkomt in Teams wordt de chatfunctie vaak gebruikt. 

Hierbij gelden dezelfde normen ten aanzien van het taalgebruik die we op school 

hanteren. Deze chats zijn na de meeting nog te lezen en kunnen fungeren als een 

soort naslagwerk. Het is goed om te weten dat, wanneer iemand een meeting 

verlaat, hij of zij nog wel steeds de chatfunctie mee kan lezen die na het verlaten 

van de meeting doorgaat.  

✓ Teams kent een opname functie. Deze functie gebruiken we alleen met 

toestemming van alle deelnemers (dus ook de leerkracht). Het is natuurlijk heel 

handig om iets op te nemen, zodat je het later terug kunt kijken. Voor de 

leerkrachten en andere kinderen voelt het onveilig als dat gebeurt zonder dat je 

hiervan afweet. Zeker als je niet weet wat er daarna mee gebeurt.  

✓ Om het thuis haalbaar te houden met het aantal “schermen” en het thuiswerken 

van uzelf hebben we gekozen om filmpjes te delen van instructies, deels 

zelfgemaakt en deels van anderen of vanuit de methode. Deze hebben wij in een 

afgeschermde omgeving geplaatst. We willen dit graag zo houden, dus ook 

hiervoor geldt: deel dit niet zonder toestemming van de maker en de deelnemers.  

LVS-toetsen 

In de periode midden januari- begin februari nemen we normaal 

gesproken in de diverse groepen de toetsen van het leerlingvolgsysteem 

af. We zullen, afhankelijk van de lengte van de lockdown, deze 

doorschuiven naar een meer geschikt moment wanneer de kinderen weer 

op school zijn en daar weer wat gewend zijn. Hierdoor denken we ook na 

over het rapport: wanneer geven we dat mee en wat komt er dan in.  

Studiedag 29 januari 

Op 29 januari staat er een studiedag gepland. We zullen deze dag als 

team ons (online) verder scholen. Mocht de lockdown nog gelden dan betekent het dat 

de leerkrachten deze dag geen onderwijs verzorgen. Er is dan dus ook geen noodopvang 

mogelijk, de kinderen zouden normaal gesproken vrij zijn en de leerkrachten moeten zich 

kunnen focussen op de scholing. 

 

Noodopvang 

Voor iedereen is het weer ingewikkeld om alle ballen in de lucht 

te houden bij het thuiswerken en het onderwijs op afstand. Dat 

geldt met name voor de cruciale en vitale beroepen. We zien dat 

de vraag voor noodopvang groter wordt. Dat betekent dat er op 

de drukste dagen (maandag, dinsdag en donderdag) rond de 30 

kinderen op school zijn. Per dag zijn er twee leerkrachten 

beschikbaar die deze noodopvang verzorgen, maar ondertussen ook het onderwijs op 

afstand geven. Twee andere leerkrachten zijn er voor de back-up. De kinderen die op 

school komen, gaan zelfstandig op school aan de slag met hun dag- of weektaak. Dat 

betekent niet dat de leerkracht deze leerlingen lesgeeft zoals dat gebeurt als het om hun 

eigen klas gaat, daarvoor is de groep te divers en is het niet te combineren met 

afstandsonderwijs. Wel geeft de leerkracht (eventueel aangevuld met een stagiaire) 

begeleiding bij het zelfstandig werken. De kinderen zitten niet altijd bij hun eigen juf, het 

verschilt per dag wie er op school is. Hierbij het overzicht waar de kinderen elke dag zijn:  

Dag Groep 1-4 Lokaal Groep 5-8 Lokaal 

Maandag Juf Claire  

(Juf Tamara) 

Groep 1/2 Juf Ank 

(Juf Yvette) 

Groep 7 

Dinsdag Juf Lianne 

(Juf Ariska) 

Groep 2/3 Juf Gwendolyn 

(Juf Leonie) 

Groep 5 

Woensdag Juf Kim 

(Juf Jessica) 

Groep 3/4 Juf Simone 

(Juf Carin) 

Het Lab 

Donderdag Juf Jenny 

(Juf Ariska) 

Groep 2/3 Juf Maaike 

(Juf Tessa) 

Groep 5 

Vrijdag Juf Astrid 

(Juf Jessica) 

Groep 3/4 Juf Gerriët 

(Juf Yvette) 

Groep 7 

(Leerkrachten tussen haakjes zijn back-up voor de leerkracht in de noodopvang) 



We willen de ouders die gebruik maken van de noodopvang vragen dit alleen te doen 

wanneer er geen andere optie is. Ook is het fijn wanneer we de drukte wat kunnen 

spreiden: kunt u dus schuiven in uw werkzaamheden naar de woensdag of vrijdag, dan 

zijn we daar heel blij mee.  

 

Afronding TSO 

Nu we over zijn gegaan naar een continurooster is het tijd om de balans van de TSO op 

te maken. Esther Robbertsen heeft alle strippenkaarten bekeken. Kaarten van eventuele 

broertjes en zusjes zijn samengevoegd en hier is een eindstand uit gekomen. 

 

Er zijn drie mogelijkheden: 

✓ het aantal strippen was precies voldoende, u speelde quitte; 

✓ het aantal strippen was (ruim) voldoende, uw kind heeft strippen 

over en u ontvangt geld van ons; 

✓ het aantal strippen was te weinig, u bent ons nog wat verschuldigd 

en ontvangt een betaalverzoek. 

 

Komende week kunt u van ons een betaalverzoek of terugbetaling verwachten. 

Mocht u ons nog iets verschuldigd zijn dan vragen we u z.s.m. aan het betaalverzoek te 

voldoen, zodat wij de administratie rondom de TSO kunnen afronden. Alvast hartelijk 

dank voor uw medewerking. 

 

Updaten leerlingenadministratie 

Graag houden we onze administratie up to date. We willen u daarom vragen wijzigingen 

m.b.t uw persoonlijke gegevens door te geven via Ouderportaal. U kunt hier uw wijziging 

in adres, telefoonnummer, e-mailadres en bijvoorbeeld achternaam doorgeven. U wijzigt 

dan nog niets, de daadwerkelijke aanpassing wordt gedaan door 

Esther Robbertsen.  

In het geval dat ouders op twee verschillende adressen wonen 

horen wij graag op welk adres de kinderen geregistreerd staan 

volgens de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie). Het kan 

namelijk zijn dat dit per kind verschillend is. 
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