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Thuisonderwijs 
De eerste week in het nieuwe kalenderjaar zit er al weer op. Wat zijn wij trots op iedereen! Er is 
ontzettend hard gewerkt en we hebben gezien en gehoord dat zowel de kinderen als de ouders het 
thuisonderwijs goed oppakken. Een groot compliment voor jullie allemaal.  
 
Waarom doen we de dingen die we doen? 
We realiseren ons dat elke school thuisonderwijs anders vorm geeft en dat deze verschillen bij u 
vragen op kunnen roepen.   
Bij de voorbereidingen van het thuisonderwijs aan onze leerlingen hebben we samen bewuste 
keuzes gemaakt. Het is ons doel om thuisonderwijs voor alle kinderen toegankelijk te maken.  
Dat betekent dat we rekening houden met verschillen in thuissituaties, niveaus en mogelijkheden 
van ouders om hun kinderen te begeleiden. In deze eerste week hebben de leerkrachten een aantal 
gezinnen op weg geholpen met de dagstructuur en de werking van teams. Ook is er regelmatig 
contact geweest met de leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden om deel te kunnen nemen 
aan het online onderwijs.  
 
Contactmomenten met de leerkracht en de klasgenoten 
We realiseren ons dat niet elk gezin beschikt over voldoende devices. Daarom hebben we ervoor 
gekozen om de contactmomenten per groep zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De tijden van 
de contactmomenten vindt u in de weekplanning. We hebben ervaren dat de interactie meer 
oplevert wanneer het contact plaats vindt in een kleiner groepje. We hebben met elkaar afgesproken 
dat er wekelijks minimaal twee contactmomenten worden ingepland voor alle kinderen van de 
groepen 1 t/m 4 en minimaal drie contactmomenten voor alle kinderen van de groepen 5 t/m 8.  
 
Instructie  
We maken instructiefilmpjes, waarbij we zoveel mogelijk de structuur van de lesopbouw hanteren.  
Wanneer iets niet helemaal duidelijk is, kunnen filmpjes worden terug gekeken én wanneer u samen 
met uw kind een instructiefilmpje kijkt, hoort u hoe dingen worden uitgelegd. Op deze manier 
verwachten we dat u uw kind goed kunt helpen en dat uw kind niet in verwarring komt door een 
andere uitleg. Uiteraard zijn de leerkrachten ook bereikbaar voor eventuele vragen. 
 
Ondersteuning  
Dagelijks kijken de leerkrachten naar het werk dat de kinderen maken. Wanneer zij denken dat een 
kind extra ondersteuning nodig heeft, nemen ze contact op met het kind via teams.  
 
Noodopvang 
We zien dat een grote groep kinderen gebruik maakt van de noodopvang. Tijdens de noodopvang 
proberen we alle kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen, maar de groep is groot en divers. De 
leerkrachten die worden ingeroosterd voor de noodopvang zijn deze dag niet of minder beschikbaar 
voor hun groep. Zorgt u ervoor dat uw kind het schoolwerk meeneemt naar de noodopvang. Denkt u 
ook aan de inlogcodes. Omdat we veel i-pads hebben uitgeleend, zijn er op school nog weinig 



beschikbaar. Wanneer uw kind gebruik maakt van de noodopvang én een i-pad van school in 
bruikleen heeft, vragen we u deze i-pad vanaf volgende week mee te geven naar de noodopvang. 
Wilt u ervoor zorgen dat de i-pad in een stevige tas mee gaat naar school en dat het eten en drinken 
dat meegenomen wordt niet in dezelfde tas gaat. Dit om eventuele ongelukjes met lekbekers etc. te 
voorkomen.  
 
Nieuws van derden 
 
Tip 
Mochten de kinderen thuis hun werk af hebben, dan heeft onze schoolleverancier iets in de 
aanbieding als aanvulling op het huiswerk. Klik daarvoor op onderstaande link! 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/s-ochtends-school-en-dan-het-
middagprogramma/news/388/ 
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