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Beste ouder(s) / verzorger(s),  

Helaas werden we maandag verrast met de mededeling dat de basisscholen wederom moesten 

sluiten.  

Iedereen staat in de actie-modus. Dat merk ik aan de proactieve houding van zowel ouder als 

leerkracht. Samen zullen we onze kinderen in de twee weken na de kerstvakantie op de best 

mogelijke manier voorzien van onderwijs. Daar ben ik van overtuigd.  

Gelukkig overvalt het ons nu niet zo als de vorige keer en hebben we vooraf al zaken kunnen 

wegzetten en organiseren. We zijn sinds gisteren volop bezig met de voorbereidingen om het 

onderwijs verder vorm te geven. Een aantal punten uit deze voorbereiding zijn belangrijk om alvast 

met jullie te delen: 

Spullen mee naar huis: 

Gisteren hebben de kinderen de leermiddelen (onder andere werkboeken en lesboeken) mee naar 

huis gekregen. Geef het thuis een goede plek, vanaf maandag 4 januari hebben we deze materialen 

nodig. 

Thuisonderwijs: 

Vandaag en morgen wordt de werktijd op school gebruikt om het afstandsonderwijs verder vorm te 

geven om vervolgens na de kerstvakantie, op maandag 4 januari, te starten. 

Teams: 

Om met alle kinderen gedurende de schoolsluiting ‘live’ contact te kunnen houden maken we de 

komende schoolsluiting gebruik van Teams. 

De kinderen hebben eerder een brief met inloggegevens meegekregen. Hiermee kunnen de kinderen 

met hun eigen account inloggen in Teams. Mocht je deze gegevens zijn kwijtgeraakt, dan heeft de 

leerkracht ze paraat.  

Iedere groep heeft vrijdag aanstaande een groepsmoment ingepland. Ideaal om te oefenen. We 

willen vragen of de kinderen (samen of met behulp van jullie) online komen op het volgende tijdstip:  

Groepen 1/2:  09.00 

Groepen 3/4/5:  09.30 

Groepen 6/7/8:  10:00 
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Online contactmomenten  

Na de kerstvakantie, vanaf maandag 4 januari, komen de kinderen op vaste tijden online voor 

contact en instructie. De vaste momenten zijn als volgt ingepland: 

Groep  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag  
1/2a    13.00     13.00     

1/2b  14.00  14.00  

1/2c  11.00  11.00  

3  10.00  10.00 10.00  10.00 10.00  

4  09.00 09.00  09.00 09.00 09.00 

5  09.00 09.00  09.00 09.00 09.00 

6  10:00  10:00  10:00  10:00  10:00  

7  08.30  08.30 08.30 08.30 08.30 

8  08.30  08.30 08.30 08.30 08.30 

 

Dit schema kan een eerste overzicht geven en je daarmee helpen binnen de organisatie thuis.   

Let op: Dit schema geeft een structuur weer van vooraf bepaalde vaste online momenten. Op, in 

ieder geval, deze momenten komt de gehele groep online bij elkaar.  

Als aanvulling op deze vaste momenten, zal iedere leerkracht in de groepsinformatie communiceren 

hoe het afstandsonderwijs er uitziet.  

Groepsinformatie 

De groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 bereiden op dit moment het onderwijs op afstand voor. De 

informatiebrieven, opgezet door de verschillende groepen, ontvangen jullie morgen. Lees deze goed 

door. Weet dat elke leerkracht openstaat voor eventuele (hulp)vragen.  

Basispoort 

Naast dat wij Teams gebruiken, maken wij ook gebruik van Basispoort. Hier vindt het kind alle 
methode software terug.  
Afgelopen schooljaar hebben jullie hier, via de mail, de gegevens van gekregen.  
Via deze link kunnen jullie inloggen en kunnen de kinderen aan de slag met de oefensoftware van de 
verschillende vakken. 
 
Mochten deze gegeven verloren zijn gegaan, neem dan contact op met de leerkracht.  
 

Communicatie: 

Voor alle vragen zijn we op schooldagen bereikbaar: 

Schooltelefoon: op de schooltelefoon zullen we beperkt bereikbaar zijn. Wij werken zoveel mogelijk 

thuis. Als alternatief kan je in gesprek met de leerkracht via Teams.   

E-mail: vragen die even mogen rusten kunnen, net als altijd, per e-mail gesteld worden.  

Parro: we zijn op schooldagen bereikbaar voor vragen via de Parro chat. De leerkracht zal op 

zijn/haar werkdag de vragen op een passend moment beantwoorden. 

 

 

https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/
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Ouder en kind in beeld:  

De twee weken onderwijs op afstand, zorgen ervoor dat we elkaar niet lijfelijk ontmoeten en zien. 

Het neemt een stuk contact weg wat ‘normaal’ zo vanzelfsprekend is.  

Naast dat we de kinderen online gaan ontmoeten, spreken en zien; vinden wij het belangrijk om 

elkaar als volwassenen ook ‘te blijven zien’. Dat vinden we van belang voor onze relatie.  

Iedereen heeft zijn/haar goede en uitdagende ervaringen met het onderwijs op afstand. Des te meer 

is het belangrijk om naar elkaar te luisteren en samen op te trekken gedurende deze uitdaging.  

Weet dat je ons kunt benaderen met je vragen. We helpen je graag op weg en zullen ons proactief 

opstellen in het contact.  

Zorgbehoeften 

Samen met de intern begeleider worden de zorgbehoeften in kaart gebracht. Het overzicht wordt 

bewaakt. De begeleiding van onze remedial teachers en de onderwijsassistenten kent op aangepaste 

wijze zijn doorgang. Aanvullende informatie volgt. 

Noodopvang: 

Informatie over de noodopvang, aanvullend op het bericht van gisteren, vind je hier.  

 

In de hoop dat deze informatie een aantal prangende vragen wegneemt.  

Morgen wordt deze informatie aangevuld met de informatie op groepsniveau. Ik verwacht jullie hier 

rond hetzelfde tijdstip over te informeren.  

Tevens is alle schoolcommunicatie terug te lezen op de website onder het kopje: communicatie -> 

corona. 

Namens team Nbs-Teteringen, 

Met vriendelijke groet, 

John Smout  •  Directeur •  NBS Teteringen 

j.smout@nbsteteringen.nl  •  www.nbsteteringen.nl 

Breeschot 18 - 4847 EW - TETERINGEN  •   076 5428294  

 

 

https://nbsteteringen.nl/aanmelden-noodopvang/

