
 

Beste   ouder(s)   en/of   verzorger(s),  

We   zijn   een   volledige   week   verder   en   een   schat   aan   ervaringen   rijker.   De  
eerste   ervaring   is   wat   mij   betreft   die   van   verbondenheid.   Ondanks   het   feit,  
dat   we   elkaar   niet   dagelijks   in   levende   lijve   ontmoeten,   voel   ik   een   verbinding   als   nooit   tevoren.  
Persoonlijke   mailtjes,   appjes   en   telefoontjes   van   ouders   én   leerlingen   zorgen   bij   mij   voor   dat  
gevoel.   Daarnaast   zien   we   in   Nederland   mooie   dingen   gebeuren.   Een   hartverwarmend   applaus  
vanaf   balkons,   ‘You   never   walk   alone’   in   meer   dan   30   verschillende   landen   en   kleine   individuele  
initiatieven   om   ouderen   en   zieken   te   steunen.   

Op   ‘t   Startblok   willen   we   ook   heel   graag   een   bijdrage   leveren   aan   het   geluk   van   degene   die   op   dit  
moment   in   eenzaamheid   leven,   omdat   ze   ziek   zijn   of   tot   een   risicogroep   behoren.   Volgende   week  
vinden   de   kinderen   in   hun   ‘huiswerk’   ook   een   opdracht,   waarin   hen   gevraagd   wordt   een   kaartje  
te   schrijven   naar   iemand   in   een   verpleeghuis   die   ze   (nog)   niet   kennen.   Gewoon   om   hen   een   hart  
onder   de   riem   te   steken   en   hun   wereld   even   wat   zonniger   te   kleuren.  

Zoals   u   heeft   gemerkt   wordt   er   al   behoorlijk   ‘gehangout’   en   ‘gemeet’   door   uw   kinderen.   Zoals   ik   u  
gisteren   al   vertelde,   zitten   we   daarmee   nog   in   een   uitprobeerfase.   Binnenkort   hebben   we   dat  
medium   waarschijnlijk   wat   vaker   nodig,   als   we   de   kinderen   ook   echt   instructie   willen   geven   op  
bepaalde   gebieden.   In   de   bijlage   van   deze   mail   stuur   ik   u   de   handleiding,   hoe   de   kinderen   in   zo’n  
videochat   omgeving   kunnen   komen.   

Let   op,   de   chat   omgeving   die   wij   gebruiken   is   niet   openbaar.   Het   zit   binnen   het   WSKO   domein.  
Het   is   dus   altijd   noodzakelijk   dat   uw   kind   inlogt   via   MOO,   voordat   het   aan   de   chat   kan   deelnemen.  
Eenmaal   in   de   chat   hanteren   we   een   een   zogenaamde   ‘chat   etiquette’,   zodat   de   chat   meeting  
geen   kakofonie   van   geluid   wordt.   De   afspraken   zijn   eigenlijk   even   kort   als   duidelijk:  

● Je   zet   je   microfoon   uit,   als   je   niet   praat   (CTRL   D).   Bij   een   Mac   (CMD   D)  
● De   juf   of   meester   is   de   gespreksleider  
● Praat   iets   rustiger   dan   normaal,   anders   is   het   lastig   te   volgen  
● Er   praat   altijd   maar   1   persoon   tegelijkertijd.  
● Als   je   geluid   even   niet   werkt,   even   uitloggen   en   weer   inloggen   meestal   doet   het  
geluid   het   dan   weer.  

Op   deze   manier   blijven   we   op   een   prettige   manier   verbonden   met   elkaar.   
 
Voor   volgende   week   gaan   we   kijken   hoe   we   het   op   een   AVG   vriendelijke   manier   kunnen  
organiseren,   dat   foto’s   en   filmpjes   van   klasgenoten   gedeeld   kunnen   worden.   We   vinden   het  
namelijk   ook   belangrijk   dat   uw   kinderen   hun   klasgenootjes   op   een   manier   kunnen   blijven   zien.  
 
Naast   de   ervaringen   van   verbondenheid,   mooie   initiatieven   van   mooie   mensen   en   videochatten  
met   elkaar,   is   er   nog   iets   wat   ik   ervaar.   Ik   denk   namelijk   dat,   naast   alle   ellende   die   dit   virus   met  
zich   meebrengt,   er   ook   iets   goeds   uit   voort   kan   komen.   Zoals   een   baby   huilerig   is   en   een   beetje  
ziek,   voordat   het   een   ‘sprongetje’   maakt   en   een   stap   verder   komt   in   de   ontwikkeling,   zo   maakt   het  
onderwijs   in   Nederland   ook   een   sprongetje.   We   moeten   even   een   heel   moeilijke   periode   door,  
maar   hierna   hebben   we   zoveel   nieuwe   ervaringen   opgedaan   met   alternatieve   manieren   van  
leren,   dat   passend   onderwijs   een   stuk   dichterbij   kan   komen.   Daar   kijk   ik   echt   naar   uit!  

Dat   was   het   voor   deze   week.   Ik   hoop   dat   u   geniet   van   het   weekend,   dat   hoogstwaarschijnlijk   ook  
heel   anders   zal   aanvoelen,   dan   normaal.   Volgende   week   maandag   meld   ik   me   rond   dezelfde   tijd  
met   opnieuw   een   update.   Rust   goed   uit   en   pas   goed   op   uzelf   en   uw   naasten.  

 
Met   vriendelijke   groet   namens   het   team,  
 
Wilco   Kannekens  
directeur   BS   't   Startblok    

 


