Plan van aanpak PWA komende weken
Beste ouders en verzorgers,
We bevinden ons in tijden van improvisatie en flexibiliteit. Door de nieuwe maatregelen rondom het
coronavirus gaan wij onderwijs op afstand organiseren.
Daarbij zijn er allereerst enkele vragen die beantwoord moeten worden om een goed beeld te krijgen
van de situatie voor de komende weken.
1. Bent u een gezin waarvan beide ouders in een vitale beroepsgroep werkzaam zijn en géén
opvang heeft, dan wil ik u vragen vandaag aan mij te laten weten óf, en op welke dagen uw
kind(eren) de komende 3 weken op school gaan zijn. Dan kunnen wij ons daar qua bezetting
op voorbereiden. Wilt u ook aangeven in welke beroepssectoren u beide werkzaam bent.
2. Heeft uw kind thuis niet d
 e mogelijkheid om met eigen middelen (devices) te werken, zoals
een laptop, tablet of computer, dan willen we dat graag weten. We hebben er nog geen
directe oplossing voor, maar dan krijgen we wel meer zicht op het thuisleren van de
kinderen.
Na een goed teamoverleg deze ochtend zijn de leerkrachten de nodige voorbereidingen aan het
treffen voor het thuis-lesaanbod. Omdat wij willen voorkomen dat er een kansenongelijkheid
ontstaat voor gezinnen die niet beschikken over voldoende eigen digitale middelen, gaan wij
tweeledig onderwijs verzorgen. Zowel op papier én online.
Aanbod op papier:
Wij bieden werkboekjes aan voor de komende 3 weken om thuis zelfstandig mee aan de slag te gaan.
Deze werkboekjes worden opgesplitst in o.a. taal, rekenen, spelling, schrijven, begrijpend lezen en
zaakvakken. De leerkrachten van groep 3 t/m 8 zullen vanaf dinsdag 17-03 iedere dag via social
schools in de ochtend aangeven wat er die dag voor de groep gedaan moet worden. Dat geeft
structuur aan zowel de kinderen als de ouders. Het lesmateriaal ligt klaar om af te halen op
woensdag 18-03 vanaf 9.00 uur- 12.30 uur en donderdag 19-03 vanaf 9.00 uur- 12.30 uur.
We hebben bewust gekozen voor 2 dagen deze ophaal-mogelijkheid om contact onderling zoveel
mogelijk te spreiden. U kunt ook de materialen voor enkele klasgenoten ophalen.
De kleutergroepen krijgen een werkboekje online aangeboden. Zij hoeven dit niet persoonlijk op te
halen. Is er thuis geen mogelijkheid om het uit te printen, dan ligt het ook voor hen klaar op school
en kunt u het op de aangeven tijden ophalen.
Aanbod online:
De leerkrachten zullen per groep via social schools aangeven op welke sites er gewerkt kan worden.
Dat zijn o.a. muiswerk, basispoort, nieuwsbegrip en voor groep 3 veilig leren lezen.
Alle communicatie gaat vanaf heden via social schools!
Tot slot wens ik u, ondanks de aanleiding, een goede tijd waarin we elkaar via de digitale middelen
op de hoogte houden zodat we de betrokkenheid met elkaar in stand houden. Pas goed op uw zelf en
op de kinderen.
Met vriendelijke groet, René Martens

