
Beste ouders, verzorgers 

 

Deze week heeft het kabinet bekend gemaakt dat de scholen 

in elk geval dicht blijven tot de meivakantie.  

Dit houdt in dat we de komende tijd verder zullen gaan met 

de ontwikkelingen van het geven van onderwijs op afstand. 

Voor u betekent het om, naast de eigen werkzaamheden, ook 

de opvang van de kind(eren) te organiseren en ze te 

ondersteunen bij het schoolwerk.  

 

De samenwerking ouder-kind-school is nog nooit zo belangrijk geweest als in deze tijd.  

Ook nu willen we weer kenbaar maken dat we jullie inzet enorm waarderen! Daarbij weten 

we van enkelen dat zij verplicht thuis moeten blijven in verband met gezondheidsklachten. 

Dit maakt de situatie nog moeilijker. Gelukkig gebeuren er ook veel leuke en grappige dingen 

thuis, we genieten enorm van de foto’s en filmpjes die we ontvangen. 

 

Stichting Oponoa heeft naar aanleiding van het kabinetsbesluit een aantal aanpassingen 

gedaan in haar beleid. Door de verlenging van deze periode zullen we een doorschakeling 

moeten maken: van het onderhouden van vaardigheden naar het aanbod van nieuwe 

lesstof. De kaders zijn enigszins verruimd, waardoor we als team kunnen bekijken wat het 

beste past bij onze school en aanpak. 

 

We hebben gezamenlijk het volgende besloten: 

 

 Het digitaal werken blijft uitgangspunt bij het geven van ‘onderwijs op afstand’.  

Deze lijn is drie weken geleden ingezet en hierin hebben we al goede stappen weten 

te zetten. Dit geeft ons vertrouwen dat we op deze wijze het beste ons onderwijs 

kunnen inrichten. De online leeromgeving is bekend bij de kinderen, de software is 

ter beschikking gesteld voor thuisgebruik en de leerkrachten kunnen de voortgang 

monitoren. 

 

 Een uitzondering voor het digitaal werken maken we voor de kleutergroepen en 

groep 3. De groepsleerkracht zal aangeven via de mailing welke lesstof er ‘op papier’ 

danwel werkschrift wordt gedaan. Ook over het ophalen van deze materialen wordt 

daarin meer informatie gegeven. 

 

 Het werk bestaat uit een basistaak en extra suggesties. Deze worden door de 

groepsleerkracht gemaild of (in de hogere groepen) klaargezet in google classroom. 

 

 Google Meet gaan we op vaste momenten inzetten. Minimaal twee keer per week 

wordt er een werk/instructie moment gepland door de leerkracht. Daarbij wordt ook 

twee keer een ‘vragenuurtje’ gepland. Soms is dit aansluitend, soms is dit op een 

ander moment. De groepsleerkracht geeft dit voor de eigen groep aan.  



We gaan ervan uit dat alle kinderen aan deze ‘meetbijeenkomsten’ kunnen 

meedoen. Indien dit niet kan, vragen we jullie dit vooraf te melden bij de 

groepsleerkracht. 

 

 ICT devices mogen worden uitgeleend. Door de verruiming van de richtlijnen zijn we 

in staat om chromebooks uit te lenen. Gezinnen die geen chromebook of laptop ter 

beschikking hebben kunnen deze in bruikleen krijgen. Dit is ook mogelijk voor 

gezinnen waarbij 3 of meer kinderen op 1 device moeten werken. Er wordt een 

bruikleenovereenkomst ondertekend, waarop ouders aangeven verantwoordelijk te 

zijn voor het geleende materiaal. We verzoeken u om hiervan alleen gebruik te 

maken indien dit volgens bovenstaande richtlijnen is. Wilt u hiervan gebruik maken, 

dan kan contact gelegd worden met locatie coördinator Marjan Wolterink via 

mailadres: directie@mennoterbraakschool.nl  

 

 Contact tussen school en thuis zullen we de komende tijd op dezelfde wijze 

voortzetten:  

 

- Algemene informatie via mail door de locatie coördinator  

- Groep specifieke informatie via de mail van de groepsleerkracht 

- Vragen van ouders via de mail, school is telefonisch beperkt bereikbaar (elke dag 

zijn er 2 leerkrachten aanwezig voor de opvang) 

- Indien nodig en/of gewenst wordt er individueel gebeld op afspraak.  

- De vragenuurtjes van de groep zijn ook geschikt voor het stellen van algemene 

vragen aan de groepsleerkracht  

 

 Opvangmogelijkheden voor werkende ouders in de cruciale beroepsgroepen blijft 

mogelijk binnen de school. Wilt u dit vooraf aangeven (minimaal 24 uur van tevoren) 

of u hiervan gebruikt moet maken. Kinderen mogen alleen komen als ze geen 

ziekteverschijnselen hebben. Opgave op het mailadres: 

directie@mennoterbraakschool.nl  

Bibliotheek Oost Achterhoek is gesloten, maar geeft de komende tijd de mogelijkheid om 

gebruik te maken van de ‘afhaalbieb’. Vanaf 8 april kunnen leden een verrassingspakket 

afhalen op bepaalde tijden, meer informatie is te vinden op https://www.oostachterhoek.nl/ 

 

Vanaf volgende week (maandag 6 april) zal bovenstaande werkwijze ingaan. Met deze 

richtlijnen ondervangen we de vragen en problemen die de afgelopen tijd op ons afkwamen.  

Afhankelijk van alles wat nog op ons af gaat komen, zullen we dit proces telkens moeten 

bijsturen. Voor nu ga ik ervan uit dat deze informatie meer duidelijkheid geeft voor de 

komende tijd. Ik wens iedereen heel veel succes en gezondheid toe. 

 

Groeten,  

Marjan Wolterink & Team obs Menno ter Braak 
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