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Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Hartelijk dank namens ons team voor de bewondering die u via mail uitspreekt
over de manier waarop wij ons thuisonderwijs hebben opgepakt. Van alle
kanten ontvangen wij erg veel waardering. En natuurlijk ook nuttige tips
waarmee het afstandsonderwijs nog verder verbeterd kan worden. Wij
ontdekken en leren ook weer iedere dag, waardoor het aanbod ook veranderd.
We proberen dat zo gestructureerd mogelijk te doen, omdat wij ook realiseren
dat het begeleiden van het thuisonderwijs een hele opgave is.
Thuisonderwijs
In dit infobulletin brengen wij u graag op de hoogte van de huidige ontwikkelingen met
betrekking tot het thuisonderwijs:
Weektaak Thuisonderwijs:
Iedere maandag ontvangt u van de leerkracht de weektaak voor de komende week. We
zorgen dat er minimaal 2 uur tot maximaal 3 uur werk voor de kernvakken per dag in
staat. Het verschilt per kind hoelang ze hier in de praktijk ook echt mee bezig zijn. De
leerkrachten zijn op hun werkdagen beschikbaar via mail voor vragen en ondersteuning
van 9.30 uur – 11.00 uur en van 14.00 uur tot 15.00 uur. Met uitzondering voor de
woensdagmiddag en voor groep 1 t/m 4 de vrijdagmiddag.
Digitale software:
Zijn mogelijke inlogproblemen nog niet opgelost? Mail dan gerust naar
m.maarleveld@proceon.nl. Dan proberen we het direct nog dezelfde dag voor u op te
lossen.
Inmiddels is de verwerkingssoftware van de methodes van onze kernvakken Rekenen/
Spelling en Taal opengesteld in Basispoort. Vanaf maandag aanstaande zal alle
verwerking via Basispoort gedaan worden. Doordat de verwerking van de lessen digitaal
gedaan wordt, kan de leerkracht de ontwikkeling van de leerlingen monitoren. U, als
ouder, hoeft dus niet het werk van uw kind(eren) na te kijken. Gynzy en Squla zullen
gebruikt worden voor extra oefenopdrachten.
Online lesgeven
Inmiddels zijn wij gestart om via Zoom contact te leggen met de leerlingen thuis.
Afgelopen week werden er pilots gedraaid in de groepen 4 en 8 met het geven van
instructielessen aan de hele groep en aan kleinere groepen leerlingen. Op dit
moment zijn ook andere groepen via Zoom contact aan het leggen en dit wordt
geleidelijk uitgebreid naar het geven van instructielessen. Binnen de Proceon
Scholengroep wordt het online lesgeven ook uitgebreid onderzocht en wordt er gekeken
naar het waarborgen van de privacy van zowel de leerlingen als de leerkrachten. Wij
willen u vragen om hier als ouder op te letten en dit te bespreken met uw kind.
Volgende week komt er vanuit Proceon Scholengroep meer duidelijkheid over welk
onlinesysteem hierbij het meest passend is.
Wij realiseren ons hierbij dat we wellicht moeten overstappen naar een andere online
omgeving. Gelukkig kunnen wij dan wel profiteren van de ervaringen die we deze week
hebben opgedaan.

Remedial Teaching, levelwerk en Werkwinkel
De RT is deze week opgestart. Ouders en leerlingen zijn hierover individueel ingelicht. Via
Zoom geeft juf Anneriet instructie aan de leerlingen in kleine groepjes. Voor het extra
oefenen in deze thuissituatie zijn wij op zoek gegaan naar programma’s die goede
resultaten laten zien en hun aanpak ook wetenschappelijk onderbouwd hebben.
Levelwerk en Werkwinkel voor thuis is al wel opgestart door juf Anneriet, maar we zijn
nog aan het kijken hoe we dit kunnen optimaliseren. Kinderen die vooruit getoetst
werden en daarna het werk compact aangeboden kregen gaan nu nog mee in het
normale lesprogramma van de weektaak. We realiseren ons dat dit voor deze leerlingen
niet het meest optimaal is en hebben dit dan ook hoog op onze ‘to do list’ staan.
Enquête thuisonderwijs
Het vormgeven van thuisonderwijs is een hele uitdaging. We doen ons best, maar doen
we ook het goede? Vanuit ParnasSys heeft u maandag 23 maart een uitnodiging
ontvangen om een vragenlijst in te vullen over het thuisonderwijs. Op dit moment
hebben al vele ouders deze vragenlijst ingevuld. Onze dank daarvoor. We hebben ervoor
gekozen om de vragenlijst langer open te stellen, zodat meer ouders de mogelijkheid
hebben om deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is nog beschikbaar tot dinsdag 31
maart a.s. Op woensdag wordt de uitslag besproken met het team.
Bericht van MR
Contact MR en Directie
Er is op donderdag wekelijks een kort telefonisch overleg met de MR en Marjolein
(directeur) waar een update wordt gegeven over de ervaringen in deze bijzondere tijd.
Complimenten
We zien dat de leerkrachten en Marjolein heel hard werken om het onderwijs op afstand
vorm te geven en te laten functioneren. Complimenten voor alle inzet en resultaten die in
een korte tijd zijn gerealiseerd!
Contact ouders
We missen de schoolplein gesprekken nu. De MR heeft een signalerende en adviserende
rol. Dus als ouders vragen / opmerkingen / suggesties hebben stuur dan een e-mail
naar- de MR via mr.rehobothnaarden@proceon.nl - NB niet voor vragen die normaal
gesproken ook aan de leerkracht gesteld kunnen worden.
Inlogproblemen
We willen ouders erop attent maken dat als je vragen hebt bij bijv. inlogproblemen en
vragen over instructies van lesaanbod je terecht kan via e-mail bij de leerkrachten. De
leerkrachten vragen waar nodig hulp aan Marjolein of Jolanda (IB-er). Er wordt gezien
dat veel van dit soort zaken ook in de klassen appgroepen worden gevraagd. De
leerkrachten zitten niet in deze groepen en kunnen dan ook niet ondersteunen.
Thuisonderwijs
We hopen natuurlijk dat onze school snel weer open kan voor onderwijs op locatie.
Helaas weten we nu nog niet hoe het zal lopen. Dus voor nu; veel sterkte en ook plezier
in het thuis zijn en de balans tussen (school)werk en privé!
Werkgroep ‘ Schooltijden’.
Afgelopen woensdag heet u via de mail de antwoorden op alle vragen van de werkgroep
ontvangen. Op donderdag 2 april heeft de werkgroep weer via een conference call een
meeting, dan gaat zij het advies aan de MR formuleren. We willen u via deze weg
nogmaals vragen om uw aanvullingen, commentaar of een ander punt van zorg per
mail naar schooltijden.rn@proceon.nl! Deze ontvangen wij graag uiterlijk op 31
maart a.s.

Nieuws van de AC
Projectweek
Vanwege het Corona-virus en het sluiten van de school kon de projectweek helaas niet
doorgaan. Zodra de school weer open is, wordt er samen met school en AC gekeken naar
een nieuwe datum voor de Projectweek.

Avondvierdaagse
Dit wandelfestijn is helaas ook door het Corona-virus afgelast. De AC is aan het
uitzoeken wie zich al had ingeschreven en betaald had. Zij zullen zo snel mogelijk het
geld terugstorten.
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