
Wageningen, 13-01-2021 

Betreft: aanpassingen thuisonderwijs 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Afgelopen dinsdagavond is duidelijk geworden dat de basisscholen langer gesloten blijven. Het is nog 

onduidelijk wanneer de school weer geopend zal worden. Dat betekent dat er langer sprake zal zijn 

van thuisonderwijs. Vanaf aanstaande maandag 18 januari zullen we een aantal wijzigingen 

doorvoeren m.b.t. het thuisonderwijs. In deze brief staan die voor u op een rijtje. 

Noodopvang 

De afgelopen weken is het aantal kinderen dat gebruik maakt van de noodopvang gestaag gestegen. 

Om het opvangen van alle kinderen goed te kunnen blijven organiseren zullen de kinderen uit de 

noodopvang vanaf a.s. maandag 18 januari dagelijks in de ochtend in hun eigen groep door hun 

eigen stamgroepleiders opgevangen worden.  

De kinderen zullen hier het werk verwerken dat de andere leerlingen thuis ook verwerken. In de 

middagen wordt er een ontspannen programma gedraaid waarbij de kinderen van de verschillende 

groepen meer samen worden gevoegd. Zo ontstaat voor onze teamleden de mogelijkheid om in de 

middag andere werkzaamheden te verrichten. 

De kinderen die de afgelopen weken in de noodopvang zijn geweest zullen voor dezelfde dagen in de 

opvolgende weken worden opgenomen in de planning voor de noodopvang. Indien u hele specifieke 

dagen heeft doorgegeven, en daar nu dagen bijkomen door de verlenging van de schoolsluiting, dan 

kunt u die alsnog doorgeven via directie.sj@skovv.nl  

Online instructie groep 3 t/m 8 

Vanaf aanstaande maandag 18 januari zal voor de groepen 3 t/m 8 dagelijks vanaf 9.00 uur tot 9.30 

uur online instructie plaatsvinden. Alle kinderen worden online bij deze instructie verwacht. De 

afgelopen weken hebben we gewerkt op basis van vragen van leerlingen. Nu de scholensluiting 

langer gaat duren vinden we het belangrijk dat er elke dag met alle kinderen online instructie 

plaatsvindt. Tijdens deze instructiemomenten staan de belangrijkste lesdoelen van de lesstof van die 

dag centraal. Vanaf 9.30 tot 10.00 uur zal er online ruimte blijven voor vragen van leerlingen. De 

online tijd (tussen 9.00 en 10.00 uur) blijft dus gelijk.  

Daarnaast breiden we de mogelijkheid voor kinderen om online met vragen bij hun stamgroepleider 

terecht te kunnen uit voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Voor hen zullen onze stamgroepleiders 

tussen 11.00 en 12.00 uur opnieuw online komen om vragen te beantwoorden.  

Wat goed is voor u om te weten is dat onze stamgroepleiders tijdens hun online momenten ook de 

kinderen in de opvang in hun eigen groep begeleiden. De kinderen op school doen in de klas ‘live’ 

mee met de instructies die de stamgroepleider online voor de kinderen thuis verzorgd. Tijdens de 

momenten dat kinderen online vragen kunnen stellen is dat ook het geval. Op die momenten zullen 

er ook vragen van kinderen in de noodopvang worden beantwoord. Daarom aan u de vraag om 

ervoor te zorgen dat alle kinderen thuis hun spullen bij de hand hebben als de online instructie gaat 

starten en er begrip voor te hebben als kinderen tijdens het stellen van online vragen even moeten 

wachten.  
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Omdat onze leerkrachten zowel online als op school zorg hebben voor de leerlingen zullen de online-

kringen (in kleine groepjes) komen te vervallen. Het is voor onze teamleden niet haalbaar om deze 

online momenten te organiseren en tegelijkertijd ook zorg te dragen voor de kinderen die in de 

noodopvang aanwezig zijn.  

Werkwijze groep 1 & 2 

Voor de leerlingen van groep 1 & 2 blijft de werkwijze ongewijzigd. Dagelijks zal de tip van de dag 

worden verspreid. Ook zullen de online momenten ongewijzigd blijven. De tijden en momenten 

blijven hetzelfde.  

Online remedial teaching 

Vanaf aanstaande maandag 18 januari zal ook de RT (extra leer-ondersteuning aan individuele 

kinderen) online plaats gaan vinden. Deze extra leer-ondersteuning zal worden uitgevoerd door juf 

Birgit en juf Jacqueline. De ouders van de kinderen die hiervoor in aanmerking komen zullen door 

ons via de mail worden benaderd. Middels dit contact zullen de momenten en de manier waarop de 

RT zal plaatsvinden worden afgestemd.  

Ophaalmoment voor materialen groep 1 t/m 6 

Er zijn voor de groepen aanvullende materialen nodig die de kinderen de komende weken nodig 

zullen gaan hebben voor het thuisonderwijs. Hiervoor zullen we een ophaalmoment op school gaan 

organiseren. Dit vindt plaats op a.s. vrijdag 15 januari tussen 9.00 en 12.00 uur. Voor de kinderen 

van groep 3 t/m 6 liggen de materialen op dat moment klaar op hun eigen werkplek in hun eigen 

lokaal. U kunt met uw kind naar school komen. De kinderen mogen de spullen zelf binnen komen 

ophalen. Ze kennen hun eigen werkplek en weten daarmee dus ook waar ze hun spullen kunnen 

vinden. Als het voor u handiger is om 1 kind mee te nemen die gelijk alles voor alle kinderen van het 

gezin oppikt in de klassen dan is dat ook mogelijk. Denkt u eraan een tas mee te nemen?  

Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 ligt ook materiaal klaar. Dit mogen de ouders zelf op komen 

halen. Deze spullen liggen, op naam van de kinderen, klaar in de speelzaal. Zij kunnen ook op vrijdag 

15 januari tussen 9.00 en 12.00 uur via de nooddeur van de speelzaal naar binnen komen om het 

pakketje voor hun kind op te pikken. We vragen deze ouders om wel een mondkapje op te doen.  

Voor de kinderen van groep 7 en 8 zal op vrijdag 22 januari een apart ophaalmoment worden 

georganiseerd.  

Nieuwe weekplannen & nakijkbladen 

De nieuwe weekplannen en nakijkbladen zullen iedere vrijdag voor de opvolgende week beschikbaar 

worden gemaakt via onze website Home (jozefschool-skovv.nl) Onder het kopje ‘thuisonderwijs’ 

kunt u alles vinden. Daar staan ook de links naar de online momenten. Vanuit de website kunt u 

direct in al deze documenten komen en ook doorklikken op de links. We kiezen er dan ook voor om 

dit niet ook nog apart per groep via Socialschools te versturen.  

Tot slot 

We hopen uiteraard dat de school vlot weer geopend mag worden. Dit is echter nog erg onzeker. 

Voorlopig gaan we ervanuit dat de school nog een aantal weken gesloten zal zijn. Dit vraagt ook van 

u thuis extra inspanning om alles georganiseerd te krijgen. Mocht u vragen of zorgen hebben, of u 

krijgt het thuis niet goed georganiseerd, dan hopen we dat u het contact met ons weet te vinden. 

We kunnen dan met u meedenken in een oplossing.  

Met vriendelijke groeten, en namens het schoolteam,  

Marc van de Snepscheut 

https://www.jozefschool-skovv.nl/

