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Thuisonderwijs
Het is bijna niet voor te stellen, maar inmiddels zijn er alweer vijf weken van thuisonderwijs
verstreken. Wat hebben we samen hard gewerkt en veel nieuwe ervaringen opgedaan.
Voor de meesten onder ons een hele uitdaging om alles goed te organiseren. Waarschijnlijk
heeft iedereen wel momenten gekend van onzekerheid; doe ik het wel goed, hoe moet ik dit nu
uitleggen, krijgt mijn kind wel voldoende aangeboden, hoe moet het nu straks verder?
Of beleefde u momenten van frustratie als het even niet liep zoals gepland of als uw kind geen
zin had om aan het werk te gaan, als u te weinig tijd had om uw kind te helpen omdat u zelf
druk was met uw werk. Allemaal zaken die voor iedereen herkenbaar zijn en die er soms voor
zorgen dat u vindt dat u uw kind tekort heeft gedaan in de afgelopen weken. Toch wil ik u
vragen alle twijfels en negatieve gevoelens opzij te zetten. Kijk naar wat er wel gelukt is. Hoe
we samen vijf weken lang gebikkeld hebben en we dit toch maar mooi voor elkaar hebben
gekregen. Er is heel wat werk verzet en we pakken het na de vakantie weer op. Of dit op school
zal zijn of nog een tijdje via digitale weg is nu nog niet aan te geven, maar wat het besluit ook
zal zijn, wij zullen er alles aan doen om uw kind die hulp te bieden die het nodig heeft om zich
verder te ontwikkelen.
Medezeggenschapsraad (MR)
Op 14 april heeft de MR van de Torenuil weer vergaderd. Hierbij werd uitsluitend over de
huidige situatie omtrent covid-19 , de daaruit volgende sluiting van de school en het
thuisonderwijs gesproken. Er werd informatie verstrekt over de huidige situatie en er werden
aandachtspunten besproken die belangrijk zijn bij een eventuele langere sluiting van de
scholen.
Stand van zaken
Het team heeft afgelopen week opnieuw intern overleg gehad en er is gesproken over de
aandachtspunten vanuit de medezeggenschapsraad. Ervaringen zijn uitgewisseld en knelpunten
besproken. We zijn nog steeds erg tevreden over de resultaten van het thuiswerk en het is fijn
te kunnen melden dat er contact is met al onze leerlingen.
We zijn benieuwd naar de nieuwe regelgeving vanuit de overheid. We vinden het allemaal erg
spannend en hopen dat de maatregelen zorgen voor voldoende vertrouwen om weer aan de
slag te kunnen gaan. Wij kijken ernaar uit om alle kinderen weer met elkaar te zien spelen,
lachen en leren maar zijn tegelijkertijd ook bezorgd over onze eigen veiligheid en die van onze
kwetsbare naasten.

We hebben met elkaar al even vooruit gekeken naar mogelijke aanpassingen voor als we nog
langer door moeten gaan met het onderwijs op afstand.
Het aanbod van de weekplanning zal nog steeds grotendeels gericht zijn op rekenen, begrijpend
lezen en spelling. Aanvullend zullen wij ons ook wat meer gaan richten op de overige
vakgebieden. We zullen kijken of er iets meer afwisseling kan komen in het lesprogramma
waardoor de leerlingen niet gedurende de gehele lestijd gebruik hoeven te maken van de
computer.
Het videobellen via Teams willen we qua tijd wat inkorten waardoor we meer tijd vrijmaken
voor instructies aan kleine groepen leerlingen. Over hoe dit er uit zal zien en wanneer de
instructies worden gegeven wordt u geïnformeerd door de groepsleerkracht.
De begeleiding zal op dezelfde manier plaatsvinden. Leerkrachten maken twee uur per dag vrij
om met leerlingen te chatten via Snappet of te (video)bellen. Verder zijn alle leerkrachten op
hun werkdagen onder schooltijd (8:30-14:00 uur) bereikbaar voor het beantwoorden van uw
mail. Dat zij onder schooltijd bereikbaar zijn wil niet zeggen dat de leerkrachten steeds
onmiddellijk antwoord kunnen geven op uw vragen. Het kan dus zijn dat u even op antwoord
moet wachten. Mailtjes die na 14:00 uur binnenkomen worden normaal gesproken de volgende
dag beantwoord. Het is niet de bedoeling dat de chatfunctie ook door ouders wordt gebruikt.
Heeft u zelf vragen, gelieve deze dan via de mail aan de leerkracht te stellen.
Ook de intern begeleiders blijven zoveel mogelijk ondersteunen bij zorgen rondom uw kind of
het gezin. Vanwege de hoeveelheid overlegmomenten zijn zij niet in staat alle mail meteen ook
dezelfde dag te beantwoorden. U kunt er vanuit gaan dat zij met u contact opnemen maar het
kan dus even duren voordat u een bericht ontvangt.
Teamleden zetten zich indien noodzakelijk nog steeds in voor het opvangen van leerlingen van
ouders die in een vitale sector werkzaam zijn. Omdat steeds vaker een beroep wordt gedaan op
de opvang zal, indien de scholen nog langer gesloten blijven, gekeken worden naar een
samenwerking met de BSO.
Wanneer gaat de school weer open?
Op 21 april horen wij of de kinderen op 6 mei, dus na de meivakantie, weer naar school kunnen.
In de meivakantie is er geen thuisonderwijs. De kinderen en de leerkrachten zijn dan vrij.
Wel hebben de leerkrachten voor elke bouw nog wat tips voor in de vakantie bedacht. U vindt
deze in de bijlage.
Ik zal u niet dagelijks gaan vermoeien met mogelijke plannen. In de laatste week van de
meivakantie zal ik laten weten wat de plannen vanaf 6 mei voor onze school gaan inhouden.
Robin Robijn-journaal
Afgelopen weken heeft u al berichten ontvangen over het Robin Robijn-journaal. Inmiddels is het
vijfde journaal uit. Een leuke aanrader om deze samen met uw kind te bekijken. Ze zijn te vinden
via bijgaande link: https://youtu.be/LeE_qv55SO8 of door te kijken op de website van de
Torenuil onder het kopje ‘nieuws’.

Kinderen en ouders kunnen foto's en/of filmpjes sturen naar Robin via de chatfunctie op de
Facebookpagina van Robin Robijn. Die pagina is te vinden door te zoeken op Robin Robijn
Nieuwegein of via deze link https://www.facebook.com/RobinRobijnNieuwegein/.
Dus heeft u iets leuks of interessants te melden; laat het aan Robin weten. Dan ziet u het
wellicht terug in het volgende Robin Robijn-journaal.
Zoals al eerder aangegeven is het nu tijd voor vakantie. Dit voelt heel vreemd, nu we
voornamelijk binnen moeten blijven. Maar wel fijn om even tot rust te komen en niet achter
het werk van de kinderen aan te hoeven zitten.
Vriendelijke groet,
Ine Vermeer
Directeur

