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Beste ouders, 

De meesten van u hebben we al een hele tijd niet gesproken of gezien. Het team van de Groene 

Vallei hoopt dat het goed gaat met u en uw naasten. We hopen dat u enige balans heeft weten 

vinden in deze bijzondere, onzekere tijden. We hebben grote bewondering voor de manier waarop 

onze ouders zich inzetten voor het thuisonderwijs. Mede dankzij uw ondersteuning kunnen de 

kinderen hun schoolwerk maken. Naast de vaste taken wordt er ook met aandacht gewerkt aan 

alternatieve taken zoals de techniekopdrachten. Hiervan hebben 

ouders al mooie voorbeelden met de leerkrachten gedeeld. Ook 

zagen we dat er veel gehoor is gegeven aan de oproep om filmpjes 

in te sturen voor de Koningsspelen; zo ontstaat er een film waarin 

we als school worden verbonden door de bal! Zodra de montage 

klaar is wordt de film met u gedeeld.  

Het team van de Groene Vallei werkt thuis en op school volop aan het bieden van thuisonderwijs. 

Soms zo goed en kwaad als dat gaat. Zo zijn er ook binnen ons team leerkrachten met kinderen. Zij 

herkennen de situatie waarin u wellicht ook zit, en zoeken ook naar de balans tussen werken en het 

begeleiden van eigen kinderen. Het is voor iedereen een nieuwe situatie maar samen komen we er 

uit!  

Vragenlijst 

Ouders spelen een belangrijke rol bij het thuisonderwijs. Daarom hebben we u gevraagd een 

vragenlijst in te vullen over hoe dit nu gaat en hoe dit beter zou kunnen. Hieronder geven we een 

terugkoppeling van een deel van de resultaten en worden enkele veel gestelde vragen en 

opmerkingen toegelicht. Natuurlijk gaat het niet lukken om op alle individuele wensen in te gaan 

maar daar waar mogelijk zullen we met de input proberen een aantal verbeteringen door te voeren. 

We zien dat de ouders over het algemeen tevreden zijn over de manier 

waarop de school het thuisonderwijs heeft georganiseerd.  

Is de opgegeven dag of weektaak duidelijk?    78% scoort ja.  

 

Hoe lang is uw kind gemiddeld per dag bezig met schoolwerk? 

 



Welke richtlijn is er voor het aantal uren schoolwerk? 

We hebben hier met alle scholen van SKOVV een afspraak over gemaakt. Onze richttijd is 2 uur 

exclusief zaken als buitenspelen en lezen. Bij kleuters ligt dit genuanceerder.  

Vindt u dat er genoeg contact is met de leerkracht(en)? 

 

Wat is de afspraak over het contact tussen school en ouders/leerlingen? 

De eerste weken hebben we ons vooral gericht op de techniek en het contact. Kunnen we iedereen 

bereiken en hoe gaat het met kinderen en ouders. Het persoonlijke contact en hoe het met iedereen 

gaat blijft belangrijk. Daarnaast proberen we voor de kinderen uit groep 3 t/m 8 ook instructie te 

verzorgen, helpen we bij vragen over het werk en spreken we kinderen individueel of in groepjes. 

Voor het beeldbellen gebruiken we Teams van Microsoft. We hebben bewust voor Teams gekozen 

omdat we de privacy van zowel leerlingen als leerkrachten zo goed mogelijk willen bewaken. Andere 

platforms hebben soms meer of andere mogelijkheden. Helaas blijkt bijvoorbeeld bij een platform 

als ZOOM dat deze herhaaldelijk in het nieuws komt vanwege het schenden van de privacy. Als 

school willen we de kans hierop zo klein mogelijk maken. 

Samengevat 

Er zijn veel complimenten gegeven door ouders en dat doet het team uiteraard goed. Enkele 

kritische noten hebben we besproken met elkaar. Sommige ouders hebben opgemerkt dat er 

verschillen zijn tussen de manier waarop leerkrachten het onderwijs bieden.  Daar zijn we ons van 

bewust. Ook geven ouders aan dat live contact momenten wordt gewaardeerd. We kunnen u laten 

weten dat we nog volop in ontwikkeling zijn als team. De eerste stappen in beeldbellen zijn 

inmiddels gezet. We hopen met regelmaat de kinderen te zien en te spreken via het scherm.  

Wacht u overigens niet met het geven van complimenten en adviezen aan de leerkrachten tot we 

eventueel weer een vragenlijst aanbieden. Het is voor onze allen een bijzondere tijd, waarin we veel 

nieuwe ontwikkelingen moeten doorvoeren. Dat zorgt soms voor onzekerheid en is het mogelijk dat 

we iets over het hoofd zien. Laten we vooral zorgen dat we als school en thuis de kinderen samen 

blijven ondersteunen. We hebben namelijk alle hetzelfde belang en dat is het welzijn van de 

kinderen. 

Hierop aanhakend; wanneer uw kind behoefte heeft aan een chromebook dan horen we dat graag. 

De school heeft nog een flink aantal devices om uit te lenen. U kunt zich melden bij de leerkracht of 

bij directie.  

Social Schools 

Al bijna 70% van de ouders is inmiddels gekoppeld in Social Schools. Daar zijn we heel blij mee. We 

willen u erop attenderen dat we na de meivakantie alleen nog met u zullen communiceren via Social 

Schools en niet meer via de mail vanuit Parnassys. De leerkrachten zullen de ouders benaderen die 

nog niet gekoppeld zijn. Heeft u geen koppelcode ontvangen? Stuur dan een bericht naar 

directie.gv@skovv.nl 

mailto:directie.gv@skovv.nl


Vanaf vandaag staan meer opties in Social Schools open waardoor u, onder andere,  in de 

gelegenheid bent om een bericht naar de leerkracht te sturen. Heeft u vragen over dit 

communicatiemiddel, dan horen we het graag.  

Na de meivakantie 

Zoals u weet krijgen we dinsdag 21 april meer duidelijkheid over het onderwijs tijdens de 

persconferentie van premier Rutten. Afhankelijk van de besluiten die dan worden gedeeld zal de 

school zich beraden op vervolgstappen. U wordt hierover in de loop van volgende week 

geïnformeerd. 

We wensen u en de kinderen een goeden gezond weekend toe.  

 

Met vriendelijke groet, 
Namens het hele team 
Annemarie van den Berg en Monique Franken 
 

 

 


