Bennekom, 7 april 2020
Beste ouders/verzorgers,

Schooltijden
Zoals u weet zijn we ons als school aan het voorbereiden op andere schooltijden. U bent daarover
meermaals geïnformeerd en ook de MR heeft alle ouders om feedback gevraagd. Afgelopen zondag
kreeg ik van de MR het bericht dat zij instemmen met het voorstel dat er ligt.
Dit betekent dat we komend schooljaar gaan starten met het 940-uurmodel voor alle leerlingen.
We hebben gekozen voor een variatie op het continurooster met 15 minuten lunch en 30 minuten
buitenspelen. Concreet betekent dat:
•
•

•
•
•

Alle leerlingen eten met de eigen leerkracht. De leerkracht kan deze tijd gebruiken om zelf te
eten.
Na de lunch gaat een deel van de leerkrachten naar buiten (15 minuten). De andere
leerkrachten hebben dan pauze. Dit wisselt na 15 minuten. Er lopen minimaal 2 personen
tegelijk buiten.
Alle leerlingen blijven op school.
Alle leerlingen zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.45 uur vrij.
Op woensdag zijn de leerlinge om 12.00 uur uit maar we overwegen of we komend
schooljaar op woensdag tot 12.30 uur doorgaan. Hierover later meer.

Vragenlijst thuisonderwijs
Inmiddels zitten we in de vierde week waarin we samen met jullie proberen het thuisonderwijs vorm
te geven. In de online contacten die we met ouders hebben proberen we zo goed mogelijk te
luisteren en af te stemmen op wat past en welke onderwijsbehoefte er is. We willen nu via deze weg
alle ouders vragen hoe het thuisonderwijs gaat en wat er mogelijk nog beter kan. We proberen dan
om het met die input de komende weken nog beter te doen. Vragenlijst thuisonderwijs
Chromebooks
We merken dat het soms in de thuissituatie lastig is om alle online momenten goed op elkaar af te
stemmen. Soms komt dit omdat het aantal devices (PC, laptop, IPad, Chromebook, tablet) te beperkt
of is. Voor school heb ik afgelopen week een aantal nieuwe Chromebooks aangeschaft. Ik wil deze

graag zo goed mogelijk inzetten op de plekken waar deze het hardst nodig zijn. Verzoeken om een
Chromebook te lenen kunnen gestuurd worden naar directie.sa@skovv.nl
Het is fijn als er een korte toelichting bij staat zodat ik daarmee een zorgvuldige afweging kan maken.
Ik heb ook de leerkrachten gevraag om de signalen goed op te vangen en deze aan mij terug te
koppelen. We hopen op deze manier jullie thuis een beetje te kunnen helpen.
Toetsen
Vandaag hebben we in een online overleg met collega’s afgesproken dat we vanaf groep 5 de
komende weken soms een toets in gaan zetten bij de weektaak om zo een beter inzicht te krijgen op
waar de kinderen nu staan. Ons doel is om daarmee de ondersteuning nog meer op maat te kunnen
gaan bieden. Het is nadrukkelijk niet onze bedoeling om hiermee kinderen te gaan beoordelen. We
beseffen dat we nu niet thuis kunnen controleren hoe en met welke hulp de toets gemaakt wordt.
Ook met de leerlingen uit groep 5 t/m8 zullen we dit bespreken. We rekenen hierbij op uw hulp.
Op tijd komen
Ook bij het online lesgeven merken we dat kinderen te laat aanwezig zijn. Dit stoort de les en heeft
invloed op de soms krappe planning. Bij deze een oproep om 5-10 minuten voor aanvang alvast in te
schakelen zodat de leerkracht op tijd kan beginnen.
Voor de ouders die gebruik maken van de opvang geldt ook dat kinderen op tijd aanwezig moeten
zijn zodat we echt om 08.30 uur kunnen beginnen. Het is ook fijn dat we de kinderen pas om 12.00
uur of 15.30 uur ophalen.
Nieuwe website met extra pagina
Net voor de crisis begon hebben we onze nieuwe website gepresenteerd. Op die website is een
pagina aangemaakt met extra informatie betreffende het thuisleren. Naast hele praktische tips en
leuke ideeën staan er ook alle brieven die we met ouders gedeeld hebben.
De website is zeker de moeite waard. Aanvullingen kunnen gestuurd worden naar info.sa@skovv.nl
Nieuwsbrief Pasen
Komend weekend is het Pasen. We zijn bezig met de voorbereidingen van een speciale
Paasnieuwsbrief. We zijn tenslotte een katholieke school en willen daar graan aandacht aan
besteden. Het is de bedoeling om deze donderdag te versturen.
Komende week zullen we weer een regulier nieuwsbrief maken en hopen daarbij op veel input van
kinderen en ouders.

Met vriendelijke groeten namens het team,
Berend Cornel
Directeur St.Alexanderschool
directie.sa@skovv.nl

