
 

         Bennekom 24-03-2020 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Inmiddels zitten we in de tweede week van de Coronacrisis waarin we als school vooral op afstand 

proberen jullie te ondersteunen. Het aantal kinderen dat we op school opvang bieden lijkt iets toe te 

nemen. Soms komt dit omdat ouders voor hun werk ineens worden ingezet op andere plekken of 

omdat mensen in de zorg veel meer uren moeten gaan draaien. We doen ons best om die opvang 

goed te organiseren al is dat ook wel een uitdaging met kinderen variërend in de groepen 1 t/m 6. 

Met de aantallen van nu lukt het ons om dit steeds in tweetallen te doen. Daarnaast zijn er vaak 1-2 

collega’s op school om andere werkzaamheden te verrichten.  

We merken dat het lastig is om tijdens de opvang de 1,5 meter afstand te hanteren. Als juf/meester 

ben je snel geneigd om een kind te troosten als het huilt als het gebracht wordt of als er bij het 

buistenspelen een kind gevallen is. Met de collega’s hebben we afgesproken elkaar hier wel steeds 

op te blijven wijzen. 

Na vorige week hebben de meeste collega’s regelmatig allerlei overleggen met Teams om zo zaken 

op elkaar af te stemmen. Vandaag hebben we weer een overleg met het hele team gehad. Ik zal 

hieronder kort even benoemen wat daar o.a. is besproken. 

• We delen steeds de bijzonderheden uit de groepen. Daarbij hebben we de afspraak gemaakt 

dat iedere leerkracht Berend informeert over Coronabesmettingen bij ouders uit de groep. 

• In alle groepen is er inmiddels contact geweest tussen de leerkracht en de ouder en/of het 

kind. We merken dat dit voor beide kanten erg prettig is. Sinds vandaag hebben we binnen 

Social Schools bij alle kinderen de optie open gezet om met de leerkracht een gesprekje te 

voeren of een bericht te sturen. In de lagere groepen zal dit hoogstwaarschijnlijk met de 

ouders zijn.  

• We hebben de afspraken met betrekking tot de kinderen in de opvang nogmaals 

doorgenomen. Met de ouders die nu gebruik maken van de opvang hebben we afgesproken 

hoe ze eenvoudig door kunnen geven wanneer de kinderen komen.  

Ouders die voor het eerst gebruik willen gaan maken van de opvang dienen hiervoor een 

verzoek te doen bij Berend. Aan de hand van de toelichting neemt hij hierover een besluit. 

Soms is hierover wat meer overleg nodig.  

• Vorige week hebben we iedereen huiswerk meegegeven. Daarbij was de richtlijn tussen de 2-

3 uur. Dit varieert nogal per kind. De een vindt het teveel terwijl de andere het juist te weinig 

vindt. Belangrijk voor jullie als ouders is om niet te forceren en dit zoveel mogelijk ook 

binnen jullie eigen werkzaamheden in te passen. Mocht het een dag niet lukken dan is dat 

geen probleem.  

• We hebben vandaag gesproken over een nieuw uitleenmoment van boeken en schriften. We 

zijn aan het kijken hoe we dit veilig kunnen gaan doen. Het zal daarom ook alleen een 



uitgave zijn van lesmateriaal en geen ruilmoment. We denken ook aan een uitleen die we 

buiten gaan organiseren om daarmee zo weinig mogelijk mensen in de school te hebben. 

Meer informatie hierover volgt in een volgend bericht.  

• Via Social Schools hebben alle kinderen vorige week de inloggegevens meegekregen. 

Hiermee kunnen leerlingen inloggen om zo ook gebruik te maken van het sturen van 

berichtjes naar de leerkracht. Het is wel belangrijk dat we letten op het aantal berichtjes 

zodat het niet een dagtaak voor de leerkracht wordt om dit bij te houden. De meeste 

leerkrachten zijn parttimers. Het is prettig om ook bij het sturen van berichtjes zoveel 

mogelijk rekening te houden met de dagen waarop hij/zij werkt. 

Social Schools geeft tevens toegang tot het portfolio, een module die we mogelijk in de 

nabije toekomst gaan optuigen om te gebruiken. Het adres om het account te activeren 

is  app.socialschools.eu/leerling 

• De komende dagen gaan we gebruiken om het online instructiegeven. Hiervoor zijn heel veel 

verschillende platforms beschikbaar. Wij gaan inzetten op de mogelijkheden die Teams van 

Microsoft ons biedt omdat we allemaal al met Office 365 werken.  

• We proberen zoveel mogelijk onderling af te stemmen hoe we zaken organiseren m.b.t. 

huiswerk, het contact met kinderen en/of ouders, etc.  

• Op onze website zijn we een pagina aan het vullen m.b.t. het thuiswerken.  Alhoewel we 

daar pas net mee gestart zijn wil ik u hier al wel op wijzen. https://www.alexanderschool-

skovv.nl/thuis-leren/ 

• Net voor de crisis begon hebben we met het team nog uitvoerig overleg gehad over de 

Schooltijden. We hebben daar met elkaar een voorstel geformuleerd waarover wij als team 

enthousiast zijn. Dit hebben we vorige week maandag met de MR besproken. Zij gaan u hier 

op korte termijn verder over informeren.  

• Ik wil deze informatiebrief afsluiten met iets positiefs en actiefs om de dag goed af te sluiten. 

Leuk voor thuis samen met de https://youtu.be/a05py5l0Iws  

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Berend Cornel 

Directeur St.Alexanderschool 
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