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Thuisonderwijs 

Allereerst willen wij een heel groot compliment aan jullie als ouders en verzor-

gers maken. Hoe jullie je inzetten om het thuisonderwijs samen met ons moge-

lijk te maken en voor een gedeelte in onze schoenen kruipen. Fantastisch! 

 

We beseffen ons heel goed dat het een pittige opdracht voor jullie is om te 

pendelen tussen de rol van opvoeder naar de rol van verzorger van thuisonder-

wijs en daarnaast je eigen werk nog zo goed mogelijk proberen te doen en het 

huishouden draaiende houden in een huis waar nu veel meer uren mensen 

aanwezig zijn. En dat alles in een situatie die ons allemaal onbekend is en onze-

ker maakt.  

 

Het verzorgen van thuisonderwijs is voor ons ook nieuw. We merken dat we als 

school organisatorisch echt een voorsprong hebben op andere scholen doordat 

wij al zo veel digitaal werken met kinderen. Daardoor konden we afgelopen 

week de vertaalslag naar thuis snel maken. Inhoudelijk zijn de leerkrachten da-

gelijks met elkaar online in overleg om het thuisonderwijs voor te bereiden. 

 

We vinden het prettig om feedback van jullie te ontvangen. Zijn opgaven te 

moeilijk of juist te makkelijk, is het werk te veel of te weinig? Heb je problemen 

om je kind te motiveren voor het schoolwerk? Vind je het moeilijk om zelf je 

kind te begeleiden? Neem gerust contact op met de thuisgroepleerkracht. Sa-

men bedenken we dan een oplossing voor hoe we het voor iedereen werkbaar 

kunnen houden.  

 

De leerkrachten hebben vandaag (of gaan dat morgen doen) een mail naar alle 

ouders gestuurd met het verzoek om een stukje te schrijven over hoe het met 

het kind gaat. In deze mail kunt u uiteraard ook vermelden waar u zelf tegen-

aan loopt in de begeleiding van uw kind.   

 

De leerkrachten zijn dagelijks beschikbaar tussen 10 uur en 11 uur en tussen 13 

uur en 14 uur voor het beantwoorden van vragen van ouders en kinderen.  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmoodindicator.online%2Fhet-belang-van-complimenten-op-de-werkvloer%2F&psig=AOvVaw0IrPXRE4ZmEuZroyv5O1rQ&ust=1585050571537000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjlo9XDsOgCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

Wij genieten 

enorm van alle 

leuke filmpjes 

die wij van jullie 

ontvangen.  

 

Wat wordt er 

thuis hard  

gewerkt,  

geknutseld,  

gespeeld  

en  

fanatiek mee  

gedaan met de 

gymlessen! 

 
(en voel je vooral niet schuldig wan-

neer het jou als ouder nog niet ge-

lukt is om zo’n filmpje te delen) 
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 Thuisonderwijs achter de schermen 1 

Het thuisonderwijs op Klinkers was dinsdag snel tot stand gekomen. Voor sommigen van 

ons een flinke digitale uitdaging, anderen kregen er juist energie van om op zo’n manier 

les te mogen geven.  

Iedere ochtend is er video-overleg tussen de leerkrachten van elke unit. Tijdens dit over-

leg bespreken ze of er reacties zijn gekomen van ouders of kinderen waar rekening mee 

gehouden moet worden en bespreken zij het werk voor de volgende dag. De rest van de 

werkdag vullen zij met het maken van het werk van de kinderen en het onderhouden 

van contact met ouders en leerlingen.   

Unit 1 heeft een website voor de kinderen gemaakt. Op deze website worden elke dag 2 

nieuwe activiteiten geplaatst. Bij deze activiteiten proberen zij zo veel mogelijk de in-

structie via film te doen zodat de kinderen er zo veel mogelijk zelfstandig aan kunnen 

werken. Op de website zijn ook liedjes en versjes te vinden die de leerkrachten zelf inge-

zongen of –gesproken hebben. Op deze website hebben ze ook een trotsmat gemaakt. 

Net zoals ze in de klas na het werken de werkjes in de kring leggen en nabespreken; stu-

ren de ouders nu foto’s van de werkjes op en kunnen de kinderen elkaars werk bekijken. 

Dit is de website van unit 1: www.klinkersunit1.nl (in het kader van de AVG hebben ze 

bepaalde delen van de website afgeschermd met een wachtwoord). Ook oefenen de 

kinderen hun taal en rekenvaardigheden via Gynzykids, taalzee en rekentuin.  

Unit 2 stuurt ouders om de 2 dagen een  planning met daarin opdrachten voor: Reke-
nen, taal, technisch lezen, begrijpend lezen, bewegen en overige zaken zoals de dag van 
vandaag. Hierin zitten geluidsfragmenten als instructie en linkjes naar bestanden waar-
mee ze kunnen werken verwerkt. Ook hebben zij een tijdelijk proefabbonnement aan-
gevraagd bij Junior Einstein waarmee ze voor de kinderen een weektaak klaar kunnen 
zetten en hun ontwikkeling kunnen volgen. Daarnaast oefenen ze met rekentuin, taal-
zee, BLOON, lekker lezen en eventueel met BOUW. De kinderen en ouders kunnen op 
de afgesproken momenten chatten met de leerkracht via teams als ze vragen hebben. 
 
Unit 3 en 4 heeft hun onderwijs op afstand gearrangeerd binnen Microsoft Teams. Kin-
deren kunnen via de website bsklinkers.symbaloo.com (zonder www...) inloggen in hun 
account en via de knop OneDrive naar Teams gaan.  Binnen teams delen ze dagelijks een 
rooster zodat kinderen weten wat er van hen verwacht wordt die dag. In het rooster 
staan duurtijden. Dit is een richtlijn, daar hoeft niet strikt aan gehouden te worden. Het 
is belangrijk dat leertaken en weggezette 'assignments' binnen Microsoft Teams afge-
maakt worden, hoe lang daarover gedaan wordt is niet zo belangrijk.  
 
Wat wel belangrijk is: bij de 'assignments' die de leerkrachten hebben uitgezet binnen 
Microsoft Teams zit een knop 'inleveren'. Als de assignment af is dan dienen de kinderen 
op 'inleveren' te klikken. Daarna kunnen de leerkrachten waar mogelijk feedback geven 
over het gemaakte werk.  
 
De leerkrachten van unit 3 hen 4 maken hun instructies via filmpjes die ze delen met de 
kinderen.  
De communicatie tussen de kinderen en de leerkracht verloopt via de chatfunctie van 
Microsoft Teams. De leerkrachten staan voor de kinderen klaar om vragen te beant-
woorden. Ook kunnen de kinderen hun klasgenoten bevragen via de chatfunctie.  
 
Tip aan de ouders: kijk af en toe even mee met de chatberichten zodat jullie weten wat 
er online speelt.   
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Blijf veilig en zorg goed voor elkaar! 

Afgelopen vrijdag zouden we KC Golven afsluiten. Helaas kon de afsluiting niet door-

gaan zoals we dat van te voren bedacht hadden. Maar in elke unit is er wel een crea-

tieve manier gevonden om dit toch voor elkaar te krijgen. 

Kinderen van unit 1 en 2 hebben naar hun leerkrachten een filmpje gestuurd waarbij 

zij thuis muziek maken op allerlei mogelijke manieren. Deze filmpjes zijn achter el-

kaar gezet waardoor er 1 lange film ontstond. Voor de kinderen was het erg leuk om 

op die manier zichzelf maar juist ook hun unit-genoten te zien. 

De kinderen van unit 3 waren op 

school al bezig geweest met het ma-

ken van een rap over geluidsgolven. 

Een thuiswerkopdracht was afgelo-

pen week om een eigen rap te ma-

ken, deze op te nemen en deze naar 

de leerkracht te sturen.  

De kinderen van unit 4 maken ter 

afsluiting een werkstuk over een 

zelfgekozen instrument.  

Afsluiting KC Golven 

Opvang kinderen van ouders uit vitale functies 

De school heeft in deze situatie als taak om kinderen op te vangen van ouders die 

beiden werkzaam zijn in de vitale functies en voor wie het niet mogelijk is om zelf 

opvang te verzorgen. Dagelijks zijn er 6 tot 13 kinderen aanwezig. Deze kinderen 

werken in de ochtend aan hetzelfde werk wat de andere kinderen thuis ook maken. 

In de middag zorgen we voor een leuke, ontspannende activiteit. Zo hebben we vori-

ge week samen cake gebakken, zijn we naar het bos geweest en hebben we gespeeld 

in de gymzaal.  

En voor de ouders die werkzaam zijn in deze vitale functies. Dank jullie wel dat jullie 

je zo hard inzetten voor onze samenleving! 

Thuis boeken lezen. 

Tip voor thuis lezen!  
 
Boeken lenen bij een gesloten bibliotheek, dat kan! 
Als jij een bibliotheekpas hebt kun je e-boeken en luisterboeken lenen. 
 
https://www.bibliotheekmb.nl/diensten/tips-voor-thuisblijvers.html 
  
Of ga naar: www.yoleo.nl want nu de scholen gesloten zijn kun jij of je ouders de 
biebpas koppelen aan een account en 85 hybride (tekst met audio) teksten lenen. 

Rectificatie. 

In de vorige Klinkerlink stond 

dat juf Meggie in maart ge-

trouwd was en juf Kim in 

maart een zoon heeft gekre-

gen. Maar dat moet natuurlijk 

februari zijn…. 

 

 

Wist u dat…… 

Deze week eigenlijk het 

thema lentekriebels op de 

planning stond…  

Tijdens dit thema staat 

seksuele en relationele 

ontwikkeling centraal. 

Dit thema zullen we be-

waren voor als we weer 

naar school gaan. 

https://www.bibliotheekmb.nl/diensten/tips-voor-thuisblijvers.html
http://www.yoleo.nl/
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Op zondag 8 maart deden er 9 leerlingen van Klinkers mee aan het zwemtoernooi. De 
leerlingen uit groep 3 kregen een clinic waarin ze allerlei watersporten gingen oefe-
nen zoals onderwaterhockey, snorkelen en waterpolo. Het team van Unit 2 en het 
team van Unit 3/4 zijn beide tijdens het waterpolo toernooi eerste van de poule ge-
worden! Super! Die prachtige bekers zullen en mooi plekje krijgen in de prijzenkast 
van Klinkers! In de meivakantie stond een voetbaltoernooi gepland. Helaas zal deze 
dit jaar niet door gaan.  

Sporttoernooi 

Nadat minister-president Rutte had laten weten dat vanaf maandag 16 maart alle 
scholen gesloten zouden zijn, zijn alle directeuren op zondagavond met elkaar in 
overleg gegaan. Op maandag 16 maart zijn alle teamleden (mits zij geen klachten had-
den) naar Klinkers gekomen om met elkaar af te stemmen hoe we het thuisonderwijs 
op Klinkers zo snel en zo goed mogelijk op gang konden laten komen. Unit 3 werkt al 
langer in Microsoft teams en gaf deze ochtend een spoedcursus aan de rest van het 
team over hoe zij Teams in konden gaan zetten in overleg met elkaar en voor het ma-
ken van thuisonderwijs.  
 
Sinds dinsdag 17 maart werken alle leerkrachten, die niet ingeroosterd zijn voor de 
opvang van kinderen, zo goed als thuis. En dat ziet er dan zo uit: 

Thuisonderwijs achter de schermen 2 


