COVID-19
Wat te doen bij thuisonderwijs
Zwaag, 28 oktober 2020

Beste ouders/verzorgers,

In de periode van 16 maart tot 11 mei zijn wij gesloten geweest als gevolg van de landelijk
opgelegde maatregelen COVID-19. Vervolgens zijn we voor 50% open gegaan om te werken met
halve groepen. Sinds 8 juni 2020 zijn we weer voor 100% open, maar hebben wij nog steeds te
maken met maatregelen. Maatregelen die meer en meer verscherpt worden. Wij kunnen het nu
in de praktijk nog aan, maar ervaren meer problemen bij vervangingen en hebben soms een
leerling die wegens quarantaine niet naar school kan. Dat regelen we nu nog individueel. Maar
het is tijd om u allen, uit voorzorg, op de hoogte te brengen van onze aanpak.
Uitgangspunt voor ons handelen is het landelijk protocol geschreven voor het basisonderwijs. In
overeenstemming met de MR hebben wij een basisplan opgesteld om op terug te vallen indien
nodig. Dit document omvat handelingen voor ons als team om de doorgaande lijn in ons aanbod
zo goed mogelijk te behouden. Er staan ook handelingen in beschreven waarop u kunt
terugvallen indien uw kind bijvoorbeeld thuis is vanwege quarantaine.
In deze brief leest u de informatie die voor u relevant is.
Wat doen wij als een leerkracht afwezig is?
Wij proberen leerkrachten zoals gebruikelijk te vervangen. Afhankelijk van de duur, de
ondersteuningsbehoeften van de groep en de kwaliteit en continuïteit van ons onderwijs kiezen
wij uit mogelijkheden als:
•
•

•

inzet van medewerker uit de vervangingspool,
schuiven in onze bezetting, met behulp van:
o Collega’s die extra willen werken (indien privé-omstandigheden dit toelaten)
o Onderwijsassistenten onder supervisie van parallel-collega of IMT
o LIO-stagiaires
thuisonderwijs
o Per periode van vakantie tot vakantie of per thema wordt een noodprogramma
per bouw geschreven waar kinderen thuis aan kunnen werken tijdens een
periode van thuisonderwijs.
o Devices kunnen uitgeleend worden indien de situatie meer dan 5 schooldagen
betreft. Maximaal de helft van de groep.
o Schuiven in groepen en bezetting als bepaalde groepen te veel lijden onder de
afwezigheid.

Meetketting 1 1689 XD Zwaag 0229-845002

Wat doen we bij langdurige afwezigheid van kinderen?
Kinderen zonder of met geringe klachten werken thuis via Gynzykids of Google Classroom. Hierin zijn
activiteiten opgenomen die vaardigheden onderhouden. Wij verzorgen materiaal voor thuiswerk dat
opgehaald kan worden in school. In uitzonderlijke gevallen kan er een device uitgeleend worden. In
basis blijven deze middelen noodzakelijk voor het gebruik in ons reguliere onderwijsaanbod.
Als leerlingen weer terugkeren in de klas, zal blijken dat zij bepaalde doelen nog niet beheersen. We
toetsen dit niet individueel, maar ondervangen deze signalen door het werken met de reguliere
methodegebonden toetsen. Hierin worden met regelmaat de hoofddoelen van het leerjaar getoetst.
Leerkrachten anticiperen hierop en pakken hiermee de hiaten aan.
Thuis werken met de materialen van school
Thuis hoeft uw kind zich niet te vervelen. Als uw kind een week thuis moet blijven, dan kunt u, in
overleg met de leerkracht, werk ophalen.
Thuis werken in onze digitale leeromgeving
Alle leerlingen kunnen ook aan activiteiten werken via onze online programma’s. Kinderen van groep
5 t/m 8 kunnen dit heel goed zelfstandig. Onderstaande gegevens kunt u delen met uw kind,
waardoor het niet afhankelijk is van uw hulp.
Hoe komt u bij deze digitale leeromgeving?
Gynzykids (groep 1/2)
In deze omgeving staan wekelijks activiteiten klaar voor de leerlingen van groep 1/2. Deze
activiteiten oefenen dezelfde leerdoelen als in de klas. Vraag de inloggegevens op bij de leerkracht.
Hoe logt u in?
Ga naar: www.gynzykids.com
Klik op inloggen
Google Classroom
Dit is een omgeving waar de leerkracht opdrachten klaar heeft staan. Deze opdrachten
kan uw kind zelf doen. Soms moet er iets uitgeprint worden. Uw kind kan natuurlijk ook
altijd een som of zin overschrijven op een blaadje.
Hoe logt uw kind in?
Ga naar: www.gmail.com
Klik op inloggen
Toets in: voornaam.achternaam@pentakids.nl
Toets in: wachtwoord (deze gebruikt uw kind ook op school, wachtwoord leerling gr3 opvragen
bij leerkracht)
OF
Ga naar: https://classroom.google.com
Vul in: de lesgroepcode
Basispoort voor rekenen (groep 3 t/m 8) en Veilig Leren Lezen (groep 3)
Wil uw kind de opdrachten van Wereld in Getallen online maken? De opdrachten van Rekentuin? Of
werken aan Veilig leren lezen? Dan logt uw kind in op Basispoort.
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Hoe logt uw kind in?
Ga naar: https://thuis.basispoort.nl/
Toets in: voornaam.achternaam@pentakids.nl
Toets in: wachtwoord (deze gebruikt uw kind ook op school, wachtwoord leerling gr3 opvragen
bij leerkracht)
Alles-in-1 en Alles-Apart
Wil uw kind spellingmol of werkwoordpaard doen? Of het Alles-in-1 boek en Alles-Apart boek
bekijken?
Hoe logt uw kind in?
Ga naar: https://intranet.alles-in-1.org/
Toets in: naam, met eventueel een cijfer erachter (deze gebruikt uw kind ook op school)
Toets in: wachtwoord (deze gebruikt uw kind ook op school, wachtwoord leerling gr3 opvragen
bij leerkracht)
Lukt het inloggen niet, is uw kind iets vergeten of heeft u een specifieke vraag?
Mail de leerkracht, dan krijgt u of uw kind een nieuwe link. Verwacht niet direct antwoord. De
leerkracht beantwoordt vragen na schooltijd.
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