
 
 

Beste ouders, 

 

Wij hopen dat u en uw kinderen een heel goede vakantie hebben gehad, ondanks de 

lockdown. 

We zouden allemaal gewild hebben om elkaar persoonlijk de beste wensen te wensen. 

Dit staat echter haaks op de realiteit van het Thuisonderwijs, waarbij wij u en de kinderen 

niet fysiek ontmoeten. 

Het contact met de kinderen en u is dus voornamelijk via mail, telefoon en Zoom. 

Wij zijn heel blij met uw reacties op onze aanpak van het Thuisonderwijs, terwijl we weten 

dat het vast niet altijd makkelijk zal zijn.  

Een paar ouders hebben uitleg gevraagd waarom wij het Thuisonderwijs geven, zoals we het 

geven. De toelichting die wij deze ouders gegeven hebben, leest u hieronder.  

Het team van De Zuidwester heeft bewust gekozen voor deze aanpak van het 
Thuisonderwijs. 
 
1) De boeken en schriften zijn mee naar huis gegaan 

2) Nakijkbladen zijn mee voor essentiële lessen, zodat ouders / kinderen na het 
gemaakte werk kunnen zien welke onderdelen nog niet begrepen zijn. 

3) Iedere week gaat de weektaak er op hetzelfde moment uit, op vrijdagmiddag. 

4)  Wanneer kinderen nieuwe stof aangeboden krijgen, is daar een instructiefilmpje bij 
vanaf groep 3. Deze staan in de groepsmap in de beschermde YouTube omgeving  (of 
er staat in de weektaak een link). Ouders en kinderen kunnen deze instructie op hun 
eigen moment met elkaar bekijken.  

5) We maken gebruik van digitale ondersteuning waardoor leerkrachten de kinderen op 
afstand monitoren. In groep 8 via Snappet en in de groepen 3 t/m 7 via Basispoort. 
Zien wij op afstand dat kinderen vastlopen, dan wordt daar op geacteerd.  

6) Er is niet gekozen voor een gezamenlijke instructie omdat: 

• Gezinnen niet over voldoende laptopjes en rustige ruimten hoeven te beschikken 
wanneer de kinderen uit hetzelfde gezin instructie van een leerkracht zouden 
krijgen. 

• Ouders niet voor alle kinderen op hetzelfde moment de instructies kunnen 
volgen 



 
• Ouders die een deel van de dag werken / zelf in vergadering zitten op hun eigen 

moment de kinderen kunnen begeleiden 

• Kinderen en ouders niet afhankelijk zijn van één instructiemoment, maar de 
instructie meerdere malen kunnen bekijken. 

7) Eens per week is er een gezamenlijke Zoommeeting met de gehele klas. 

8 Wanneer kinderen / ouders vragen hebben, kunnen ze op alle schooldagen van de 
leerkracht de hulpvraag stellen per mail. Dit kan tussen 8.30 – 16.30 uur. Vervolgens 
kijkt de leerkracht of het antwoord gegeven kan worden per mail, telefoon of via 
Zoom. Let u op de juiste werkdagen van de leerkrachten om uw vraag te stellen? 

Hieronder nogmaals het overzicht met de werkdagen en alle emailadressen. 

 

Groep  Leerkracht Werkdagen Emailadres 

1/2 Josephine Hele week josephine.hollenberg@isobscholen.nl 

3 Linda Ma/Di linda.hoetjes@isobscholen.nl 

 Esther Wo/Do/Vr esther.schneiter@isobscholen.nl 

4 Julia Hele week julia.gabeler@isobscholen.nl 

5 Silvia Hele week silvia.reinders@isobscholen.nl 

6 Danielle Ma/Di/Wo danielle.bloemscheer@isobscholen.nl 

 Sandra Do/Vr sandra.kapteijn@isobscholen.nl 

7 Frederike 
Marjolein 

Ma/Di/Do/Vr 
Wo 

frederike.bennink@isobscholen.nl 
Marjolein.selling@isobscholen.nl 

8 Marjolein Ma/Di Marjolein.selling@isobscholen.nl 

 Inge Wo/Do/Vr inge.gras@isobscholen.nl 

Directie Mireille Hele week mireille.vanduuren@isobscholen.nl 

 

 

Net als deze week, heeft het team aanstaande maandag 11 januari weer een 

Teamsvergadering om te kijken hoe het iedereen vergaat. 

Dinsdag 12 januari komt er een persconferentie met een update van de 

Coronamaatregelen. Mocht de lockdown verlengd worden, dan komt het team op 

woensdag 13 januari weer met Teams bij elkaar om het vervolg te bespreken. Wij zullen u 

dan natuurlijk ook weer verder informeren. 

 

Voor nu goed weekend gewenst. 

 

Met groet van het team van De Zuidwester 


