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Naar school in je huiskamer 
Enquête schooltijden 
Lezen tijdens de lockdown en daarna 
Voorleesdagen! 
Bericht van schoolmaatschappelijk werk 
 
 

Naar school in je huiskamer Wat een bijzondere tijd 
maken we door. Al weken fungeren huiskamers als 
klaslokalen; eettafels vol weektaken, chromebooks, 
boeken en schriften… Kinderen met ouders, opa of 
oma, de oppas of zelfstandig vanuit de eigen 
slaapkamer, die hun best doen alles zo goed 
mogelijk te doen.  Zeker niet altijd eenvoudig en 
dus wordt de moeite die genomen wordt door 
iedereen samen echt gewaardeerd. We zijn blij met 

de flexibiliteit die getoond wordt, de 
creativiteit waarmee naar oplossingen 
wordt gezocht en de mogelijkheden 
die benut worden om hulp te vragen 
waar mogelijk als dit nodig is. Door wat 
we ervaren online en door foto’s die 
we ontvangen, kunnen  we ons steeds 
beter ook een beeld vormen van mooie 
dingen die gebeuren, van dingen die 
lukken en dingen die nog moeite 
kosten. Veel dank aan iedereen thuis 
hiervoor! Ook in de noodopvang is 
hard gewerkt. Leerlingen uit dezelfde 
jaargroepen hebben bij elkaar in 
lokalen de online instructies gevolgd. 
Ook zij hebben de weektaken zo goed 
mogelijk volbracht. Alle 
onderwijsassistenten en dagelijks ook 
één of twee stamgroepleiders hebben 
daarbij geholpen. Het beste nieuws 
van afgelopen weekend is dat de 
basisscholen maandag 8 februari weer 
open mogen. Dan kunnen we weer 
samen aan de slag op de manier zoals 
ons onderwijs bedoeld is. Komende 
week gaan wij verder met een 
zorgvuldige  invulling daarvan. Daarna 
zien we elkaar weer; we kunnen niet 
wachten! 

 

15-19 Voorjaarsvakantie peuters 
 
 

8  Rapporten groep 8 
8-12 Gesprekken groep 8 
15-19  Voorjaarsvakantie 
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Enquête schooltijden Voor de kerstvakantie is aan 
de ouders van afdeling onderwijs gevraagd om een 
enquête in te vullen met een paar vragen over de 
schooltijden. Dit om te onderzoeken of het al dan 
niet wenselijk zou zijn om de schooltijden op één of 
beide locaties enigszins te verschuiven. Deze vraag 
leefde vooral bij ouders die kinderen hebben op 
twee locaties. De uitkomst van de enquête geeft 
voorlopig geen aanleiding tot het schuiven met de 
schooltijden. Wel hebben ouders in hun toelichting 
een aantal mogelijke verbeterpunten genoemd. 
Deze opmerkingen hebben we meegenomen bij het 
formuleren van de volgende afspraken: 

De schooltijden blijven in ieder geval tot het eind 
van dit schooljaar gehandhaafd. 

Stamgroepleiders krijgen opdracht om de eindtijd 
zorgvuldig te bewaken en er alert op te zijn flexibel 
te zijn met bijvoorbeeld corveeklussen voor de 
kinderen van ouders die brengen en halen op twee 
locaties. 

Alle stamgroepleiders zijn tijdens de coronaperiode 
bij aanvang van de schooldag op het plein. Na 
afloop van de schooldag komen ze met de kinderen 
naar buiten. 

Aan ouders wordt via Klasbord gevraagd of zij het 
goed vinden dat hun gegevens worden gedeeld met 
andere ouders van de stamgroep. Met de 
stamgroepouder wordt besproken hoe de gegevens 
vervolgens gedeeld kunnen worden. 

Voor de zomervakantie evalueren we de situatie. 

Lezen tijdens de lockdown en daarna Een aantal 
stamgroepleiders van zowel de groepen 3 en 4 als 
van de groepen 5 en 6 heeft in deze periode het 
webinar over leren lezen op afstand kunnen volgen. 
Dit webinar werd verzorgd door Expertis, een 
adviesbureau dat adviseert op het gebied van 
onderwijs op wetenschappelijke basis. Zo was er 
veel aandacht voor de didactiek , waarvan de 
efficiëntie nu van een nog groter belang is. Er 
werden ons veel bruikbare tips gegeven, die 
overigens voor een groot deel ook later in de groep 
weer bruikbaar zijn. Meerdere malen werd tijdens 
de presentatie gewezen op het belang van het 
leesonderwijs in deze fase (groep 3, 4 en 5, 6) van de 
ontwikkeling van de kinderen. We realiseren ons dat 
dit juist ook het vak kan zijn wat, nu de kinderen de 

structuur van de klas moeten missen, het meeste 
moeite kan kosten. Voor jullie als ouders is het goed 
om te weten dat naast het herhalen van de 
technische leesoefeningen die de kinderen voor een 
groot deel ook tijdens de online instructies doen, 
eigenlijk alle manieren waarop gelezen kan worden 
prima zijn; stripverhalen, 
informatieve boeken, een 
versjesboek of een 
moppenboekje.. Om aan de extra 
kilometers te komen, zijn ze 
allemaal geschikt! Ook voorlezen 
is van veel waarde in het 
leesproces van de kinderen. 
Mocht u daar zelf een keer geen 
tijd voor hebben, dan is er online ook een 
voorleeshoek waar u tijdens de lockdown 
onder schooltijd gratis gebruik van kunt 
maken. https://devoorleeshoek.nl/
Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling 
in de meest brede zin van het woord. En 
gewoon een heel fijne bezigheid natuurlijk 
nu we meer thuis zijn. 

Voorleesdagen  In vervolg op het voorafgaande zijn 
de jaarlijkse landelijke Nationale Voorleesdagen ook 
altijd de moeite waard om te volgen. Die waren van 
20 tot 30 januari dit jaar. Doelstelling van deze 
jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen 
aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De 
doelgroep zijn ouders van kinderen tussen ½ en 6 
jaar. Margriet ging op bezoek bij de peuters in de 
opvang. Zij las voor uit Coco kan het, het 
prentenboek van het jaar 2021! 

Bericht van schoolmaatschappelijk werk Afgelopen 
jaar is in veel opzichten een bijzonder jaar geweest. 
Het Corona virus heeft voor veel veranderingen 
gezorgd. Sommige ouders vertellen dat ze ineens 
meer familietijd met elkaar doorbrengen en 
bijvoorbeeld meer inzicht hebben gekregen in het 
schoolwerk of de ontwikkeling van hun zoon of 
dochter. In andere gezinnen is  onzekerheid 
ontstaan over de toekomst van het werk of de 
relatie. Dit kan voor spanning zorgen. Wilt u hierover 
met iemand spreken of uw zorgen delen dan kunt u 
contact opnemen met de schoolmaatschappelijk 
werker. De maatschappelijk werker op Donatushof is 
Linda Jeronimus. Haar telefoonnummer is 06-
46727749. 


