
 

 

School gesloten 

 

Gisteren hebben we van de minister definitief vernomen, wat we eigenlijk met 

elkaar al een beetje hadden verwacht. De scholen blijven gesloten, in ieder 

geval tot 28 april. Deze datum valt in de meivakantie. Ongeveer een week 

vóór 28 april hopen we te horen hoe het na die datum verder gaat. We 

wachten af.    

Wij snappen dat het soms best lastig is om de kinderen met het 

thuisonderwijs te helpen en tegelijkertijd zelf ook te moeten werken. Uit 

eerste hand weten de leerkrachten hoe lastig dat is! Als het met het 

schoolwerk een keer een dag wat minder gaat, is er geen man overboord.  

Omdat we door het besluit dat de scholen langer gesloten blijven  

genoodzaakt zijn langer thuisonderwijs te organiseren, vind ik het belangrijk 

de werkafspraken voor thuisonderwijs hieronder nog even op een rijtje te 

zetten: 

 

Contact met kinderen/ouders/leerkrachten 

De kinderen kunnen, wanneer ze vragen hebben aan hun leerkracht, deze 

stellen via Google Hangouts. De leerkrachten zijn maandag t/m vrijdag tussen 

8.30 en 14.00 uur beschikbaar.  

Ouders kunnen de leerkrachten met vragen benaderen via de mail.  

 

Onderwijs op afstand: de lesinhoud 

Op school werken wij met dag- en weektaken.  Dit zetten wij voort tijdens het 

thuisonderwijs. Op vrijdag delen wij de nieuwe dag-/weektaak met de 

leerlingen via Google Classroom. De ouders van groep 1 en 2 ontvangen het 

werk via de mail. 

Wij benoemen per vak aan welke doelen wij gaan werken. 

Lesmateriaal en extra werk zetten wij klaar in Google Classroom.  

Gynzy en Snappet houden wij als leerkracht dagelijks up to date. 

 

Uitgangspunt is dat wij schoolwerk aanbieden voor ongeveer twee uur per 

dag; de ene leerling zal hier (iets) meer tijd voor nodig hebben, de andere 

minder. 

 

Resultaten monitoren 

Iedere week heeft de leerkracht contact (via telefoon/e-mail/Hangouts) met 

de kinderen en geeft een terugkoppeling/evaluatie. 

 

Tot slot wil ik u meegeven dat wij ons er goed van bewust zijn dat dit een 

situatie is waar we aan moeten wennen en die ook spanning en ongemak op 

kan leveren. Daarom is het belangrijk dat u weet dat u ons om hulp kunt 

vragen. Samen kunnen wij dan onderzoeken hoe wij mogelijke hulp  kunnen 

organiseren.  

U kunt contact opnemen met Wilma Jochem (wjochem@regenboog-debilt.nl) 

of met Eric Altenrath (directie@regenboog-debilt.nl). 

 

 

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die 
zijn opgenomen in de schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-
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Volg ons ook via: 

 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 
 

- school gesloten tot 28 april 
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debilt.nl.  
De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website. 

 


