Bennekom, 15 december 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s) van CNS-basisschool Wilhelmina,
Vandaag en gisteren zijn wij als team aan het werk gegaan om de zaken die nu op ons afkomen,
wederom zo goed mogelijk te regelen. Ik moet zeggen dat we deze keer wel enigszins verrast waren
over de sluiting van de basisscholen, de signalen die we vanuit de PO-raad ontvingen wezen er niet op.
Maar ook deze keer zetten we met elkaar de schouders eronder en gaan we er voor onze leerlingen
het beste van maken.
In deze brief vindt u alle informatie over op welke wijze we het thuisonderwijs voor de komende
periode gaan vormgeven.
Thuisonderwijs
Er volgt een periode van thuisonderwijs tot 18 januari. Dit is voor ons als team en ook voor u een
uitdaging, daar zijn we ons terdege van bewust. We zullen elkaar daarbij hard nodig hebben. We
hebben er alle vertrouwen in dat we dit samen voor elkaar krijgen. De ervaringen die we de vorige
periode hebben opgedaan sterken dat gevoel.
Vandaag hebben de leerlingen alle benodigde materialen voor het thuisonderwijs mee naar huis
gekregen. De leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8 hebben ook hun Chromebook mee naar huis
gekregen. Tevens hebben deze leerlingen een ‘bruikleenformulier’ ontvangen. Een foto of scan van dit
ondertekende formulier moet gemaild worden naar: g.vankessel@cnsede.nl, een berichtje via Parro
kan natuurlijk ook.
Vanmiddag of in de loop van de avond ontvangt u via de leerkrachten een bericht welke taken de
kinderen op woensdag 16 en donderdag 17 december moeten maken. De kerstvakantie begint dit jaar
niet op vrijdag 18 december om 12.00 uur, maar op donderdagmiddag om 14.15 uur. De leerkrachten
gebruiken de komende dagen om het onderwijs op afstand goed voor te bereiden, zoals dat vanaf
maandag 4 januari ingaat.
Onderwijs op afstand, op papier en digitaal
We hebben er als team voor gekozen om de leerstof digitaal en op papier aan te bieden. Dit is een
bewuste keuze, aangezien we niet weten of ‘de digitale snelweg’ optimaal blijft functioneren in de
komende periode. Evenals in de vorige periode gaan we werken met taakbrieven, waarin u per dag
kunt lezen welke opdrachten de kinderen moeten maken. In deze taakbrieven vindt u ook links naar de
instructiefilmpjes die door de leerkrachten zijn opgenomen of bij de methode behoren. We kiezen ook
deze keer weer voor het opnemen van instructies, aangezien deze meerdere keren bekeken kunnen
worden. Daarnaast geeft dit ouders ruimte om zelf het tijdstip te bepalen wanneer ze deze filmpjes
bekijken, want er moet tenslotte ook door ouders gewoon gewerkt worden. Naast het ‘verplichte’
werk vindt u in de taakbrieven ook extra taken.

Contact met school via mail en Parro
De leerkrachten zijn dagelijks bereikbaar tussen 10.00 uur en 14.15 uur via de mail of chatfunctie van
de Parro-app. Gedurende dit tijdsblok kunnen er vragen gesteld worden door de leerlingen of uzelf.
We proberen u dan ook binnen dit tijdsblok antwoord te geven. Wordt er een vraag gesteld buiten
deze periode dan antwoorden de leerkrachten ook, dan echter binnen een dag. De andere werktijd
wordt besteed aan het voeren van digitale gesprekken met (groepjes) leerlingen, individuele instructie,
voorbereiden van lessen enz.
Plusklas
De leerlingen van de Plusklas ontvangen deze weken van de Plusklasbegeleiders een mail over hoe de
lessen van de Plusklas na de kerstvakantie digitaal vormgegeven worden.
Remedial teaching en extra aandachtsgroepen
Leerlingen die remedial teaching ontvangen, deelnemen aan Bouw of vanuit de Corona-subsidie extra
instructie ontvangen, zullen tijdens de eerste twee weken na de kerstvakantie ‘digitaal’ begeleid
worden. De betreffende ouders ontvangen hierover zo spoedig mogelijk bericht.
Geplande gesprekken
Oudergesprekken die in de periode van thuisonderwijs al gepland staan of nog gepland worden,
worden digitaal gehouden.
Noodopvang
Ook deze periode bieden we als school vanaf woensdag 15 december de mogelijkheid tot noodopvang
aan. Deze noodopvang is uitsluitend bedoeld voor gezinnen waarvan één of beide ouders een vitaal
beroep uitoefenen. Wanneer dit u betreft en u onverhoopt geen mogelijkheid hebt om de opvang
anders te regelen, kunt u dit kenbaar maken aan juf Gera g.vankessel@cnsede.nl.
Op de site www.rivm.nl kunt u vinden welke beroepen er als vitaal worden gezien.
Ziekte leerkrachten
Natuurlijk kan het voorkomen dat leerkrachten ziek worden en zij hun werkzaamheden niet meer
kunnen vervullen. We proberen dan met elkaar deze taken op te vangen, maar kunnen daarbij ook
geen ijzer met handen breken.
Thuiswerktips die u met uw kind(eren) kunt bespreken








Zoek een rustige werkplek en leg je materialen klaar.
Bekijk je dagprogramma en kies in welke volgorde je de taken wilt gaan doen.
Zorg voor korte ontspanmomenten tussen de taken door.
Vraag aan je ouders/verzorgers of ze regelmatig met je werk willen meekijken.
Heb je vragen, schrijf deze op een apart blaadje. Deze kun je dan naar ons toe sturen via de
mail of ‘Parrochat’. Dit mag natuurlijk ook gewoon een gezellig kletspraatje zijn;).
Zorg ervoor dat je dagprogramma af is, maar werk niet te ver vooruit.
Berg je schoolmaterialen op een vaste plek op en wees zuinig op de spullen van school.

Uitlenen Chromebooks
We kunnen ons voorstellen dat er in sommige gezinnen dringend behoefte is aan een extra device.
Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u dit aangeven bij de betreffende
groepsleerkracht(en).

Tot slot
Wanneer u de komende periode vragen, opmerkingen of verbeterpunten hebt ten aanzien van de
vormgeving van ons thuisonderwijs, ontvangen we deze graag. Ook hierin trekken we graag samen
met u op.
Mede namens het team wil ik u hele prettige kerstdagen wensen en alvast een goed en bovenal
gezond 2021.
Met een hartelijke groet,
René Cornelisse
Directeur CNS-basisschool Wilhelmina

