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Lisse, 8 april 2020 

 

 

In deze vijfde update praten we u weer wat bij over actuele zaken. 

 

Ophalen thuiswerk 
Het afhaalmoment voor de spullen van het thuiswerk voor de volgende week is: 
 
Donderdagmiddag 9 april 2020 
 
Dit geldt voor álle groepen. 
 
De afspraken kent u inmiddels: 

1. We hebben een ‘timeslot’ ingesteld en de ouders verdeeld in 3 groepen: 

 13.30 – 14.00 Aangeenbrug tot en met Grisnich 

 14.00 – 14.30 Heemskerk tot en met Pater 

 14.30 – 15.00 Reijerkerk tot en met vd Zwan 

2. Één volwassen persoon per gezin. 

3. De tafels staan verspreid over het héle plein. 

4. We voeren een zgn. ‘poortbeleid’ d.w.z. maximaal drie ouders op het plein: 

 We kómen door de hoofdingang. 

 We gáán door het zijhek; daar vindt u ook een verrassing. 

5. Alleen een tasje pakken (is gestickerd); er staat niemand bij de tafel. 

6. De gelezen boeken uit de uitleenbibliotheek kunnen worden ingeleverd. Gebruikte tasjes hoeven niet te 

worden ingeleverd. 

7. Nieuwe bibliotheekboeken zijn in het nieuwe tasje bijgevoegd als u vorige week boeken inleverde. 

8. Als het schrift (bijna) vol is, kunt u bij de leerkracht een nieuwe bestellen via de mail. Hij/zij zorgt ervoor dat 

er een nieuw exemplaar in de tas komt. 

9. Er komt veel op u af deze weken (helpen bij het maken van het schoolwerk, huishouden, thuiswerken, met 

z’n allen in huis, etc.) Als blijk van waardering én bemoediging staat er donderdag van ons een aardigheidje 

voor u gereed bij het zijhek. Dat heeft u van harte verdiend! 

 

Gezondheid 

Tot op heden zijn ons geen grote zorgen bekend over ziekte bij onze kinderen, teamleden of ouders. Daar mogen we 

dankbaar om zijn. We zullen denk allemaal wel weten van ziekte of sterfgevallen in onze nabije familie- of 

kennissenkring. Er is veel zorg en verdriet. Allemaal heel veel sterkte en de nabijheid van de Heere toegewenst, ieder 

in de eigen omstandigheden. Juf Groen is nog afwezig. Van een stevige griep met een grillig verloop is ze gelukkig 

redelijk opgeknapt. Echter, het is nodig dat ze deze periode tijd heeft om tot rust te komen en wat afstand te nemen 

van de druk van het werk. We wensen haar veel sterkte en beterschap. 

 

Uw vragen 

In de loop van de weken hebben diverse vragen ons bereikt. Onderstaand probeer ik ze, voor zover mogelijk, te 

beantwoorden. 

1. Wat moeten we met het gemaakte werk doen? 

a. De planningen, enveloppen, tasjes e.d. mogen weg. 

b. De werkboeken en schriften (het gemaakte werk dus) moeten bij terugkeer worden ingeleverd. 

c. De leerkracht heeft vooruit gekeken naar het moment dat een werkboek vol is. U vindt of vond in dat 

geval een volgend deel in het witte tasje. 

d. Het kan ook zijn dat een gewoon schrift (bijna) vol is. Daar heeft de leerkracht geen zicht op, dus moet u 

zelf een nieuwe ‘bestellen’ bij de leerkracht via de mail. Deze komt dan ook in het witte tasje. 

e. Werkboeken en schriften die vol zijn, mogen nú al terug naar school (in de krat, gelijk met eventuele 

biebboeken). 
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f. Met het gemaakte werk krijgt de leerkracht een beeld van hoe het is gegaan. De leerkracht gebruikt dit  

om te bepalen wat een goede instap is voor de herstart op school. 

 

2. Kunnen er correctiemomenten van het gemaakte werk worden ingebouwd? 

Dit is praktisch gezien moeilijk realiseerbaar. De kinderen hebben hun schriften elke dag nodig. Bovendien zou 

dit een extra wisselmoment vragen met ook weer extra infectie-risico’s. 

 

3. Hoe gaat het als straks de kinderen weer naar school mogen? 

Vooropgesteld: wij weten niet wanneer dat zijn zal. Rond 21 april verwachten we daar meer over te horen. 

Aan uw vragen merken wij, dat u dat spannend vindt (overgang, cijfers, achterstanden, observaties, 

contactavond, etc.) Hoe zal het allemaal gaan? Wij vinden dit ook spannend! 

Minister Slob heeft vorige week in zijn brief aangegeven, hiervoor met richtlijnen te komen. 

En om u concreet alvast iets te noemen: we hebben er vanaf het begin voor gekozen om de toetsen in de 

werkboeken over te slaan. Deze hopen we bij de terugkeer van de kinderen te gebruiken om de startpositie 

van dát moment te kunnen bepalen. 

Bij dit alles mogen we elkaar oproepen dit reëel en rustig te benaderen. We zullen, rekening houdend met de 

omstandigheden, met elkaar én met u onze weg hierin zien te vinden. 

 

4. Premier Rutte heeft gezegd dat de scholen tot 28 april gesloten blijven. Hoe gaat het daarna? 

Dat willen wij óók graag weten. Rond 21 april hopen we daar vanuit de overheid meer over te horen. Wél is 

bekend dat de school gedurende de meivakantie is gesloten. Bij ons eindigt de meivakantie op 5 mei, dus wij 

hopen ruimschoots de tijd te hebben om te kunnen inspelen op nieuwe regelgeving. 

 

5. Het onderwijs op afstand is intensief. Wij missen hier en daar het contact. 

Vanuit het MT zijn we bijzonder gericht op eenduidigheid en het onderhouden van regelmatig contact. Hierin 

mogen we verschillen tot op zekere hoogte accepteren. Stel hierover gerust uw vragen bij de leerkracht of een 

MT-lid. 

 

6. Het onderwijs op afstand is intensief. Is er oog voor de gezinnen waar het moeilijk gaat? 

Jazeker, we zijn met een aantal gezinnen in contact en zoeken steeds naar oplossingen op maat. We kunnen 

elkaar hierin ook helpen of ‘tippen’. “Let een beetje op elkaar!”. 

 

7. Wat als onze kinderen klaar zijn met hun werk, maar ‘meer’ willen? 

We hebben vrijblijvend de toegang tot Basispoort geopend (zie hieronder). 

Minister Slob gaf nog de volgende tip: Ouders kunnen waardevolle tips over didactiek en pedagogiek vinden 

op https://ouders.lesopafstand.nl . 
 

Basispoort 

Gisteren (0704) ontving u mails over de werkwijze en toegang tot Basispoort. Basispoort geeft digitale toegang tot 

allerlei digitaal materiaal, vaak passend bij de methoden die wij in school gebruiken. In het tasje van donderdag (0904) 

vindt u de papieren versies. 

 

Videoboodschap 

Deze week is er vrijdag geen school, net zo min als aanstaande maandag. Dit in verband met Goede Vrijdag en Pasen. 

Fijn voor de kinderen, voor u en de leerkrachten om even niets te ‘hoeven’ voor wat betreft het schoolwerk. De school 

is deze dagen gesloten, ook voor de noodopvang. Vrijdagmorgen zal er op www.deakkerlisse.nl een bericht geplaatst 

worden. 

 

Tenslotte 

Ik wens jullie allemaal van harte sterkte in deze bijzondere en soms moeilijke omstandigheden. 

Van harte de zegen van de Heere toegewenst, bijzonder ook voor het komende paasweekend. 

 

Een hartelijke groet van meester Romijn 

https://ouders.lesopafstand.nl/
http://www.deakkerlisse.nl/

