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Beste ouders/ verzorgers, 

 

Thuis is weer een beetje school! 

De eerste schoolweek van het nieuwe 

kalenderjaar zit erop. We hadden gehoopt dat 

dit schooljaar een jaar zou worden waarin we 

in ieder geval gewoon naar school zouden 

kunnen gaan, maar niets is minder waar. De 

eerste week van onlinelessen geven zit erop. 

Wat een voordeel is, dat we al ervaring hebben 

met deze manier van onderwijs verzorgen. 

Maar wennen doet het niet. We willen niets 

liever dan de kinderen gewoon op school 

lesgeven. En ik denk dat u ook niets liever wilt 

dan dat uw kind gewoon naar school gaat, 

want het is multitasken. Thuis zijn en zorgen 

voor uw kind, hulp bieden bij de schooltaken 

van uw kind en thuis werken voor uw baas. Dat 

vraagt de nodige planning en creativiteit. Alles 

is weer anders! 

Voor uw kind is het in ieder geval ook weer 

anders. Ze horen wat er gebeurt in ons land en 

de wereld. Ze kunnen niet zo makkelijk op 

bezoek gaan en met vriendjes spelen is ook 

anders. Dat kan spanning, angst en 

onzekerheid oproepen en daardoor kan hun 

gedrag veranderen. Ze kunnen tegendraads 

gedrag laten zien en dat is te verwachten 

onder deze omstandigheden.  Kinderen 

hebben behoefte aan veiligheid. Ze willen zich 

vertrouwd voelen. Ze hebben u nodig. Naast 

de hulp bij het schoolwerk is het net zo 

belangrijk (zo niet belangrijker) om samen 

andere activiteiten te doen. Samen spelen in 

de tuin, iets lekkers bakken of samen 

knutselen.   

Belangrijk hierin is dat we het met elkaar doen 

en dat we elkaar helpen en ondersteunen.  

 

Meet (videobellen) 

Iedere week wordt er weer een weekplanning 

gemaakt en dagelijks zijn er meet-momenten 

met de leerlingen. Deze meet-momenten zijn 

van belang, omdat de leerkracht op deze 

manier contact houdt met de leerlingen en 

uitleg kan geven over lessen. We vinden het 

dan ook heel fijn dat veel leerlingen bij de 

meet-momenten aanwezig zijn, maar we 

snappen ook dat het soms niet lukt om erbij te 

zijn. De reden hiervoor kan verschillend zijn. 

Als het niet lukt om bij een meet aanwezig te 

zijn, wilt u dat dan doorgeven aan de 

leerkracht van uw kind. Dit kan via 

MijnSchoolinfo of mail. 

Gedragscodes tijdens de Meet 

Op het moment dat de leerling in de MEET is, 

vragen we dat de leerling zich houdt aan de 

gedragsregels van de school:  

 Geconcentreerd luisteren  
 Uitvoeren en/of verwerken van de 

opdrachten  
 Betrokkenheid  
 Niet eten en drinken tijdens de Meet 

 

Daarnaast verwachten we dat de leerling:   

 Iedere ochtend Google Classroom 
opent en kijkt wat de opdrachten 
van de dag zijn. Dit is belangrijk, 
omdat er informatie staat over de 
lessen van de dag.  

 Een rustig plekje zoekt in huis waar de 
leerling tijdens het bellen niet door 
andere gezinsleden of huisdieren 
wordt gestoord.  



 Tijdens het bellen gebruik maakt van 
een koptelefoon of oortjes. Zo kan het 
kind zich beter concentreren en 
worden andere gezinsleden niet 
gestoord door het gesprek.  De 
leerkracht kan goed volgen wat er 
wordt gezegd en dat is ook 
bevorderlijk voor de concentratie.  

 Wanneer de leerling aan een 
bijeenkomst deelneemt, wordt de 
microfoon eerst uitgezet (pictogram 
met de microfoon onderaan het 
scherm aanklikken). De leerkracht stelt 
gericht vragen of geeft de beurt. Pas 
wanneer de beurt wordt ontvangen, 
wordt de microfoon ingeschakeld.  

 Het chatvenster wordt alleen gebruikt 

voor een vraag.  

 Aan tafel zit tijdens een Meet (dus niet 

op een bed of de bank) en dat de 

materialen die je nodig hebt voor de 

les klaarliggen.  

 

Afstandsonderwijs 

Met het verzorgen van afstandsonderwijs is 

het goed om de bescherming van de privacy 

van leerkracht en leerling niet uit het oog te 

verliezen. We willen u daarom vragen, sterker 

nog het is niet toegestaan om opnames te 

maken van het aangeboden onderwijs, laat 

staan deze te delen op social media.  

 

Challenge 
Meester Sten heeft weer dagelijks een 

Challenge voor de leerlingen en u. Het is leuk 

om het samen uit te voeren en als het lukt 

kunt u een foto maken en deze naar de 

leerkracht van uw kind sturen. We vinden het 

leuk om te zien hoe het gaat.  

 

Digitale muzieklessen 

Meester Pieter verzorgt digitale muzieklessen 

die heel leuk zijn om te doen. U vindt ze op 

Google Classroom.  

 

Music for kids 

In de bijlage vindt u een flyer van 

muziekvereniging TOGIDO. Zij bieden voor de 

leerlingen van groep 3 en 4 algemene muzikale 

vormingslessen aan. Wanneer u 

geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen 

met de muziekvereniging. Meer informatie 

vindt u in de bijlage.  

 

Tot slot wil ik iedereen veel energie en 

doorzettingsvermogen wensen om deze klus te 

klaren. Zijn er vragen of loopt u ergens 

tegenaan, laat het weten. Dan kijken we samen 

hoe we het kunnen oplossen.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Sws Oostermoer 

 


