Onderwijs op afstand
Vanwege de negatieve ontwikkelingen rond corona hebben wij, in navolging van de richtlijnen van
de stichting, een noodscenario opgesteld.
Eerder is er al een document verstuurd “Briefthuiswerken” waarin uitgelegd is hoe kinderen thuis in
kunnen loggen op de schoolomgeving (groepen 5 t/m 8).
Hierin is ook gevraagd of u thuis wilt testen of dit inloggen goed werkt zodat u op het moment dat
het nodig is goed voorbereid bent. Deze brief staat ook op de website.
Mocht onderstaand scenario aangepast (moeten) worden dan stellen we u daar tijdig van op de
hoogte.

Wanneer thuisonderwijs?
Scenario 1: Geen leerkracht, groep niet naar school
Mocht er een leerkracht thuisblijven met (lichte) klachten, dan wordt het protocol vervanging in
werking gezet, zie hiervoor “Notitie met betrekking tot voorkoming van lesuitval” op onze website.
Hier staat in beschreven welke stappen wij ondernemen om voor een vervangende leerkracht te
zorgen.
Als vervanging niet mogelijk blijkt dan zullen de kinderen van de betreffende groep thuis moeten
blijven.
Indien mogelijk worden ouders hier vooraf, via Schoudercom, van op de hoogte gesteld, in sommige
gevallen zal dit pas op de ochtend zelf gebeuren. Kinderen die toch op school komen omdat ouders
het bericht gemist hebben worden opgevangen in een andere groep.
Scenario 2: Kind niet naar school
Mocht een kind langer dan twee dagen thuis komen te zitten en niet ziek zijn (bijvoorbeeld na het
doorlopen van de beslisboom en/of quarantaine) dan wordt er onderwijs op afstand ingezet.
Een leerkracht die op school bezig is kan zichzelf niet in tweeën delen. Dus de tijd en mogelijkheid
om leerlingen zowel op school als op afstand les te geven zijn niet altijd mogelijk.
Doordat kinderen door de dag heen in verschillende niveaugroepen werken in verschillende
lesruimtes is het organisatorisch nagenoeg onmogelijk om kinderen op afstand mee te nemen in het
onderwijsproces.
We willen er echter voor zorgen dat een kind zo min mogelijk onderwijstijd verliest, dus ook thuis
kan werken.

Wat kan er thuis gedaan worden?
Kinderen kunnen vanuit huis aan schooltaken werken.
In onderstaand schema is te zien hoe de verschillende units dit georganiseerd hebben:
Onderbouwunit, groepen 1/2:
De leerkrachten van deze unit hebben een “Kaart voor thuis” gemaakt met daarin allerlei ideeën die
kinderen thuis zouden kunnen doen.
Deze kaart wordt, via Schoudercom, gedeeld met de ouders zodra dit nodig is.
Het is vooral zaak dat kinderen spelen, dat er voorgelezen wordt en spelletjes gedaan worden
(indien mogelijk). Het behouden van een dagritme is daarnaast ook wenselijk.

Middenbouwunit, groepen 3/4:
Groep 3:
Er kan op school een werkboek/materiaal van lezen en rekenen gehaald worden.
Hierin mogen de kinderen alleen maken wat de leerkrachten hebben aangegeven.
Groep 4:
• Thuis kan gewerkt worden op www.squla.nl, het kind krijgt via school inloggegevens voor
Squla.
• Er kan geoefend worden op www.redactiesommen.nl en www.spellingoefenen.nl
• Om de leesontwikkeling in gang te houden adviseren wij om minimaal een half uur per dag
te lezen in een boek of stripboek.
• Er kunnen ook educatieve filmpjes op schooltv bekeken worden. Bijvoorbeeld Huisje,
boompje, beestje of nieuws uit de natuur.
Er worden geen inloggegevens verspreid van Snappet, kinderen in groep 4 zijn nog te instructie
afhankelijk om zelfstandig aan doelen te kunnen werken.
Bovenbouwunit, groepen 5 t/m 8:
De kinderen van de bovenbouwunit (groepen 5 t/m 8), hebben inloggegevens voor Prowise en
Snappet, hiermee hebben zij de mogelijkheid om thuis te oefenen aan leerstof die op school
aangeboden is/wordt en kunnen er ook lessen gemaakt worden.
In principe hebben kinderen via Prowise toegang tot alle onderstaande programma’s:
• Snappet:
Hier staan werkpakketjes klaar op het gebied van rekenen, taal, spelling en automatiseren.
De leerkracht zet hier ook lessen klaar zodat kinderen deze thuis kunnen maken.
Bij de lessen kunnen ook instructiefilmpjes van Snappet gebruikt worden.
• Squla:
Allerlei vakgebieden waarbij het kind oefeningen kan maken op een speelse manier.
• Nieuwsbegrip:
Hier vinden kinderen de begrijpend leesles waar ook op school aan gewerkt wordt.
• Andere oefensites:
www.spellingoefenen.nl, Taalzee, Rekentuin
Er wordt in enkele groepen ook al gewerkt met Classroom, deze kinderen kunnen ook thuis terecht
in deze omgeving. Ons streven is om in ieder geval alle kinderen van de groepen 7 t/m 8 op termijn
in deze omgeving te laten werken.

Communicatie:
Voor alle groepen geldt dat de leerkrachten contact houden met de ouders via Schoudercom.
Bij scenario 2 nemen leerkrachten daarnaast ook telefonisch contact op indien een kind langer dan
een week thuis zit.
Indien gewenst bestaat de mogelijk om een device (Chromebook) thuis te gebruiken indien kinderen
langere tijd thuis onderwijs moeten volgen.
Er kan dan contact opgenomen worden met de leerkracht.

