
 
 
 
 

INFORMATIE EN AFSPRAKEN  VOOR OUDERS/VERZORGERS IN VERBAND MET  HET 

ONDERWIJS OP AFSTAND VAN DE SCHOENER 

 
Het is helaas toch zover gekomen dat de scholen dicht zijn. Waar normaal 
gesproken alles om de kinderen draait, lopen we nu in een lege school. Een 
bijzondere situatie.  
Aan de scholen is gevraagd om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk te 
regelen. Voor jullie een nieuwe situatie, maar ook voor ons.  
In dit document geven we aan hoe we er mee omgaan. We kijken wat er werkt of 
niet en stellen dit eventueel (op afstand) bij.  
We hebben de afspraak gemaakt dat kinderen in midden- en bovenbouw geen 
nieuwe instructies krijgen of nieuwe zaken gaan aanleren. We zorgen dat de 
kinderen werken aan leerdoelen en het onderhouden van de reeds aangeboden 
leerstof. Zij kunnen dus zonder de instructie van de leerkracht en u in principe aan 
de slag.  
Deze brief bevat vooral algemene informatie; van de leerkrachten ontvangt u 
specifieke informatie over het werk van de leerlingen. Zij zijn ook uw eerste 
contactpersoon.  
We vinden het van belang om (ook) thuis een goede balans te maken tussen het 
digitaal werken (onder andere Gynzy) en het werken op papier.  
 
WAT VERWACHTEN WE VAN DE KINDEREN:  

 Het opgegeven werk en opdrachten vanuit school worden gemaakt.  
 
WAT VERWACHTEN WE VAN OUDERS/VERZORGERS:  

 Het is geen vakantie, maar onderwijs op afstand, het opgegeven werk moet 
af. 

 We verwachten dat ouders/verzorgers hun kind(eren) begeleiden, zodat zij 
dagelijks werken aan de taken en het werk van school. 

 Het werk voor de kinderen neemt ongeveer 2 tot 3 uur per dag in beslag, 
leerkrachten geven per taak een tijd aan die ongeveer besteed moet/kan 
worden (aan de betreffende taak). 

 We verwachten dat ouders/verzorgers een balans zoeken in het online 
werken, werken op papier, pauzemomenten, enz.  

 Wanneer de kinderen met Gynzy werken mag je als ouders uiteraard uitleg 
geven over ‘de soort’ opgaven, maar geen hulp bieden bij het daadwerkelijk 
beantwoorden van de opgaven. Bij Gynzy is het van belang dat kinderen 
zelf de antwoorden geven omdat het programma de moeilijkheidsgraad 
aanpast aan de hand van de gemaakte opgaven.  
 



 
 
 
 

WAT VERWACHTEN WE VAN LEERKRACHTEN:  

 Zij zorgen voor passende opdrachten en werk voor hun kinderen in de 
groep. 

 Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen. 

 Zij monitoren of de kinderen de lessen online in hun werkpakket hebben 
gemaakt en mailen daarover indien nodig. 
 

OPHALEN VAN WERK 

Voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 worden er pakketjes met werk klaargelegd in 
de school. 
 
Het pakketje van uw kind kan worden opgehaald op donderdag 19 maart tussen 
8.30 uur en 10.00 uur. Deze pakketjes liggen klaar in het lokaal van uw kind.  
 

 Wanneer u niet kunt komen om het werkpakket op te halen, dan vraagt u 
hiervoor in eerste instantie een ander.  

 We willen ook het aantal personen beperken, dus één per gezin. 

 We laten maximaal 5 ouders/verzorgers/ander tegelijkertijd een lokaal 
binnen, wellicht vragen we u om buiten even te wachten.  

 We houden hierbij minimaal 1 ½ meter afstand van elkaar. 

 Het is halen en daarna meteen weg, de leerkracht die aanwezig is, is er 
alleen voor toezicht. 

 
AANSTURING VANUIT GROEPEN 

U krijgt vandaag of morgen vanuit de groep van uw kind een mail met eerste 
instructies betreffende het thuisonderwijs.  
In deze mail staat iets over het werk voor de kinderen, tevens staat in de 
berichtgeving vanuit de groepen hoe de kinderen en u in contact kunnen blijven 
met de leerkrachten. We hanteren hierin bijvoorbeeld de afspraak dat de 
leerkrachten voor vragen van 10.00-14.00 uur bereikbaar zijn op hun mailadres. 
 
TENSLOTTE 

Wanneer er vragen zijn of onduidelijkheden, mail gerust. Ook dit is voor ons 
nieuw. Hier kunnen we alleen maar van leren.  
- Onderwijsinhoudelijke vragen stelt u per mail aan de leerkracht. 
- Voor andere vragen kunt u de directie mailen (j.kunst@obase.nl ). 
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