Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Eerder deze week heb ik u een kleine vragenlijst gestuurd over het thuisonderwijs, zoals wij
dat geven. Op dit moment staat de teller op 117 ingevulde exemplaren. Bedankt dat u zo
massaal gereageerd heeft. Naast heel veel hartverwarmende reacties, kwamen er zeker ook
bruikbare tips door. In deze update zal ik u vertellen welke tips we opgepakt hebben.
Communicatie
In de eerste paar weken was het voor iedereen zoeken, hoe we uw kinderen het beste konden
bereiken. Er werd van veel platforms gebruik gemaakt en dat leidde ertoe dat u soms horendol
werd van de appjes, de mailtjes, de berichtjes in Classroom, enzovoorts. We gaan dat heel
veel simpeler (lees: eenduidiger) maken.
Communicatie naar kinderen
Alles wat de kinderen moeten leren, doen, of maken wordt voortaan
in Google Classroom gezet. Daarvoor is het heel erg belangrijk dat uw kind inlogt met
zijn/haar eigen MOO account. Ik heb de afgelopen weken wel gemerkt dat het inloggen een
probleem kan zijn. Vaak omdat uw computer op de achtergrond is ingelogd op een ander
account. Er zijn hier verschillende oplossingen voor. Maar in dit kort instructie filmpje leg ik
uit, hoe u die problemen op een eenvoudige manier kunt omzeilen.
Communicatie naar ouders
Ik blijf u tijdens deze crisis dagelijks een update sturen. Dat doen ik via de mail. De reden
hiervoor is simpel. In ons administratiesysteem (ParnasSys), staan al uw mailadressen. Voor
mij is dit de meest eenvoudige manier om u te bereiken.
Welke media worden tijdelijk op een laag pitje gezet?
We hebben we dit jaar een basisschool app gekregen, maar hebben besloten om die app in
deze crisisperiode niet meer te gaan gebruiken. Ook Whatsapp gebruiken we in de algemene
communicatie naar ouders niet. Op die manier proberen we meer helderheid te creëren in de
informatiestromen. U heeft gemerkt dat het Nieuwsblok een beetje is veranderd. In deze
crisisperiode ontvangt u op vrijdag ' het Beeldblok’, waarin we (met uw goedvinden) foto’s
plaatsen van het thuiswerken en andere acties die plaatsvinden.
Waar kunt u de informatie terugvinden?
Onze website en de basisschool app blijven op de achtergrond nog wel gevuld worden. Dus
alle updates die ik u gestuurd heb, zijn terug te lezen op de website van de school en in de
basisschool app.

Variatie in de lesstof
De leerkrachten bieden de leerstof aan in Classroom. In de weektaak vindt uw kind een
gevarieerd aanbod van (leer)activiteiten. Om er voor te zorgen, dat kinderen niet alleen achter
de laptop zitten, raden we aan om de kinderen opdrachten ook gewoon te laten schrijven als
het kan. Bijvoorbeeld een recept maken kan ook op papier. Dat hoeft niet per se op de laptop.
Een foto van het recept is snel gemaakt en kan zo in Classroom worden geplaatst.
Feedback
Snappet heeft sinds kort een chat functie. Hier wordt, met name in de bovenbouw, grif gebruik
van gemaakt. Op die manier kan de leerkracht kinderen snel feedback geven. In Classroom is
er ook de mogelijkheid voor leerkrachten om digitaal te reageren op het gemaakte werk.
Daarnaast zijn er natuurlijk de Google Meets om (middels videobellen) feedback te geven. Er
zijn klassikale Meets, Meets met kleinere groepjes en de leerlingen die ergens meer
begeleiding behoeven, worden in individuele Meets geholpen door de leerkracht.
Wat moet mijn kind kunnen?
Het is lastig om daar voor iedere kind antwoord op te geven. De ene ouder/verzorger zal hier
wat meer informatie over willen dan de ander. Ik verwijs u daarom graag door naar de website
van SLO, waar alle leerlijnen voor het basisonderwijs te vinden zijn.
Dat zijn de tips waar we de komende periode mee aan de slag gaan. Op die manier hopen we
dat het thuis leren en het thuiswerken soepeler gaat verlopen. Nogmaals dank voor alle lieve
berichten die we dagelijks krijgen. Het doet ons goed, dat het gewaardeerd wordt, wat we
allemaal doen. Ik wens u een fijn weekend, het lijkt erop dat het echt lenteweer gaat worden,
dus geniet van het zonnetje in de tuin, op het terras, of op het balkon.
Met vriendelijke groet,
Wilco Kannekens
directeur BS 't Startblok

