
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste ouder/verzorgers, 
 
Het was een week die we nooit meer zullen vergeten. Een week waarin we ineens veel van onze dagelijkse 
routines moesten stoppen of aanpassen. Inmiddels zijn we ons allemaal aan het aanpassen aan de nieuwe 
situatie en dat lukt de een beter dan de ander.  
 
Op school is afgelopen week veel energie gaan zitten in de megaoperatie van het thuisonderwijs. We hebben 
hierbij in eerste instantie ingezet op veel herhaling van oefenstof . Sommige groepen hebben we werk voor een 
week meegegeven, andere groepen voor drie weken. Er zit een grote variatie in wat leerlingen gedaan hebben 
en hoever ze nu zijn.  
We zijn ons deze week aan het verdiepen in het online lesgeven, een innovatie die normaal jaren duurt en nu in 
enkele weken vorm moet gaan krijgen op de scholen. 
In de midden- en bovenbouw groepen hebben we MOO (Mijn Omgeving Online) ingezet om alle standaard 
oefensoftware vanuit de methode beschikbaar te maken voor de leerlingen.   
We zijn ons nu aan het oriënteren op de mogelijkheden van Social Schools. Daar zitten functionaliteiten in die 
het mogelijk maken om leerlingen contact te laten hebben met de leerkracht en om huiswerkopdrachten te 
ontsluiten. Daarnaast biedt dit ook de mogelijkheid om beter zicht te krijgen op de vorderingen.  
 
Vandaag hebben we met alle teamleden een online overleg gehad in Teams. Allereerst om ook met elkaar weer 
even contact te hebben maar daarna vooral om te delen wat er in alle groepen speelt en welke vragen er 
allemaal nog zijn. Voor veel collega’s geldt dat ook zij hun werkzaamheden nu moeten combineren met  
opvoeden en thuisonderwijs. Dit is echt een hele opgave en er wordt veel van iedereen verwacht.  
Ik heb de collega’s aangegeven dat ik enorm trots ben op de klus die ze al geklaard hebben. 
Natuurlijk hebben we ook al vooruit gekeken omdat er nog heel wat uitdagingen zijn.  
 
Het is belangrijk om nu na deze hectische week ook even afstand en rust te nemen om thuis met het gezin en 
om samen het weekend te vieren. Er staan ons nog hectische weken te wachten.  
Maandag gaan we er als team weer volle bak tegenaan om de volgende stappen te zetten.  
 
Hieronder heb ik in willekeurige volgorde een aantal vragen staan die de afgelopen week voorbij kwamen en 
waarop we een antwoord hebben geformuleerd.  
 
Ik wens u sterkte in deze tijd en natuurlijk ook een goed weekend. 
 
M.v.g. Berend Cornel 
Directeur St.Alexanderschool 
 
 
20-03 Wat doen we als een kind dat opvang krijgt zelf verkouden is?  
Verkouden kinderen vangen we niet op. Wordt ze verkouden gedurende de aanwezigheid dan moet ze alsnog 
worden opgehaald.   
  
20-03 Wat doen we met het doorgeven van kinderen voor de opvang?   
Vandaag staan er 8 kinderen op de lijst maar er zijn er vandaag maar 4. Het is fijn als ouders dit uiterlijk 
doorgeven op de dag voor de opvang nodig is. Indien mogelijk langer vooruit plannen. Dit kan door een 
berichtje in Social Schools aan Berend Cornel.   
  



20-03 Wat doen we als kinderen boeken willen ruilen?   
Het is goed om te horen/lezen dat veel kinderen aan het lezen zijn. We krijgen de vraag of er een nieuw boek 
op school gehaald mag worden. Om besmetting te voorkomen kunnen we helaas geen nieuwe boeken meer 
uitlenen. Wellicht is het een idee dat boeken onderling geruild worden mist ze zorgvuldig zijn schoongemaakt.  
  
20-03 Is er ook een cultuuraanbod?  
Vanaf maandag 23 maart gaat speciaal voor basisscholen een gratis nieuw kanaal online: Cultura TV. Wat gaat 
er gebeuren? Op maandag, woensdag en vrijdag worden er filmpjes geplaatst. Bij sommige filmpjes zitten 
verwerkingsopdrachten. De filmpjes zijn bestemd voor verschillende leeftijden. Op deze manier bieden we 
cultuureducatie op afstand. Iedere week werken we vanuit een actueel thema. Je kunt daarbij denken aan een 
queeste voor de bovenbouw, een letterspel rondom een thema, beeldende vorming of een uitdaging in het 
programmeren. Ook wordt er drie keer per week een boek voor de onderbouw voorgelezen. Nieuwsgierig 
geworden? Bekijk dan onze teaser op ons YouTubekanaal (Cultura Ede). Of kijk vrijdag 20 maart naar Cultura 
TV In dit filmpje vertellen we wat je in de eerste week kunt verwachten.    
 
 
19-03 Hoe gaan we het onderwijs op afstand verder vorm geven?  
We zijn hiervoor de mogelijkheden van Social Schools aan het inrichten. Daarnaast wordt MOO (mijn omgeving 
online) ingezet om de software die bij de methode hoort beschikbaar te maken voor de leerlingen vanaf groep 
3. Met de collega’s zijn we via Teams online in overleg om zoveel mogelijk afstemming te bereiken. 
Leerkrachten zijn allemaal op zoek naar en aan het oefenen met tools die het online instructie geven aan een 
groep basisschoolleerlingen mogelijk te maken.  
 
19-03 Hoe gaan we om met de antwoorden op het huiswerk?  
Het is prettig als het inmiddels gemaakte huiswerk wordt nagekeken door ouders. In sommige groepen zijn al 
antwoordenboekjes online gedeeld.  
  
Wat doe ik als al het huiswerk klaar is? 
Vanaf maandag gaan we weer hard aan het werk om kinderen te voorzien van nieuw huiswerk in de groepen 
waar dat nodig is.  
 
19-03 Wat zijn de mogelijkheden als er thuis geen of te weinig devices (laptops/Chromebooks) zijn? 
In de groepen 7 en 8 zijn dinsdag Chromebooks uitgedeeld. We hebben er nog enkele beschikbaar. Verzoeken 
vanuit andere groepen kunnen ingediend worden bij de directie (directie.sa@skovv.nl) . Hij zal hierover een 
besluit nemen en de beschikbare devices zo goed mogelijk verdelen. Verzoeken graag met titel aanvraag 
Chromebook, betreft leerlingen in de groepen…., inclusief kleine toelichting.  
  
19-03 Kunnen alle ouders en leerlingen nu gesprekjes voeren in Social Schools?  
Alle ouders kunnen gesprekken voeren met de leerkracht van de groep en met de andere ouders uit de groep. 
Alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen een gesprek voeren met de leerkracht van de groep.  
  
19-03 Welke hygiëne maatregelen moet je nemen voor je op school komt?  
Ik verwacht van iedereen dat hij voor je thuis vertrekt de handen goed wast. Als je op school bent dan 
regelmatig tussendoor handen wassen.  Zodra je weer naar huis gaat ook eerst de handen wassen.   
De schoonmaakster komt dagelijks om alle ruimtes zo schoonmogelijk te houden. Natuurlijk worden dan alle 
deurklinken niet vergeten. 
       
19-03 Hoeveel mensen mogen er op school zijn?  
Het maximale aantal personen dat op school is wordt teruggebracht naar 4  
Voorstel is 2 leerkrachten per dag voor de opvang, 1 leerkracht voor extra werkzaamheden en Berend. Indien 
Berend niet aanwezig dan is er 1 extra mogelijkheid voor leerkracht.   
  
19-03 Wat doen we met verjaardagen?  
Iedere leerkracht houdt zelf de verjaardagen van de groep in de gaten en zorgt voor een berichtje richting de 
leerling.   
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