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Thuisonderwijs 

3 Weken al! 3 Weken zitten alle leerlingen thuis. Leveren wij werk aan en helpen 
jullie hen met de uitvoerig daarvan. We kunnen niets anders dan met lof spreken 
over hoe jullie dit oppakken. Of het je nu lukt zoals je wil of dat je het graag anders 
zou doen maar het niet helemaal voor elkaar krijgt. Wij weten dat jullie je stinken-
de best doen om te doen wat binnen je mogelijkheden ligt.  
 
En dat geldt ook voor ons. Ook wij doen ons best het beste te leveren in deze situ-
atie. Is dit ideaal? Nee. Is dit optimaal? Nee. Lukt het ons om volledig maatwerk 
voor alle kinderen te leveren? Nee. Onderwijs is voor 80% interactie tussen de 
leerkracht en de leerling. De hele dag door. Deze interactie ontbreekt op dit mo-
ment en zullen we het moeten doen met de middelen die we nu voor handen heb-
ben in een situatie die is zoals die is.  
 
Dat die mogelijkheden van wat je kunt voor iedereen anders zijn is heel normaal. 
Dat geldt zowel voor u als voor ons. Laten we hierin vooral niet te streng zijn voor 
onszelf en elkaar! Alles wat lukt is mooi meegenomen en alles wat nu niet lukt, 
laten we daar samen de dialoog over aan gaan en kijken naar wat er welk mogelijk 
is. Het belangrijkste vinden wij dat u en onze kinderen deze periode zo stress-loos 
mogelijk door komen. Zodat ze hierna allemaal weer in staat zijn om de draad op 
te pikken.  
 
We weten dat er angst en onrust bij ouders heerst of hun kind een achterstand op 
zal lopen. Wij willen in deze situatie helemaal niet spreken van een achterstand. 
Het onderwijs krijgt voor een langere periode een andere vorm waarin kinderen 
mogelijk niet volledig zullen leren wat ze in een normale situatie zouden leren. Wij 
pakken straks, wanneer alles weer normaal is, de draad weer met hen op, passend 
bij de leerbehoefte en het ontwikkelingsniveau van elk kind op dat moment. En 
voor nu, doen we allemaal ons best het beste van deze gekke situatie te maken. 
 
De belangrijkste les die kinderen uit deze situatie leren is: hoe deal ik als mens met 
een situatie die compleet nieuw, angstig en onzeker voor me is. Waarvan ik niet 
weet of de toekomst hetzelfde zal zijn als het verleden. En dat leren ze het beste 
van ons volwassenen. Laten we hen daarin een zo goed mogelijk voorbeeld geven. 
Ouders, zorg daarom ook goed voor jezelf!  
 
Mocht er vanuit jullie de behoefte zijn om te sparren dan bieden wij, als school, u 
graag een luisterend oor. Lukt het je niet helemaal of helemaal niet, zit je ergens 
mee, begrijp je het gedrag van je kind niet, neem contact met ons op! We zijn er 
niet alleen voor de kinderen maar ook voor jullie! Want als het met jullie goed gaat 
heeft dat een positieve uitwerking op de kinderen.  



 
Schoolfotograaf 

 

Hij stond nog niet op de ka-

lender. Maar de schoolfoto-

graaf wil op  

donderdag 7 mei 2020 

onze school bezoeken.  Te-

gen die tijd zullen we bekij-

ken of dit ook werkelijk 

doorgang kan vinden.  

 

 

Klinkerlink via de app 

 
Dit is de laatste Klinkerlink 

die wij via de mail zullen ver-

sturen. Voortaan vindt u de 

Klinkerlink in de schoolapp. 

Deze zal geplaatst worden 

onder het kopje “Nieuws”. U 

ontvangt hier in het vervolg 

geen mail over.  

 

 

Avond 4 daagse 

 
De avond 4 daagse zal dit 

jaar niet door gaan.  
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 KC Macht en Bestuur 

Kernconcept Macht en Bestuur. Voorheen heette dit kernconcept Macht en re-
gels. Sinds dit schooljaar zijn wij bezig met het invoeren van de kernconcepten 
2.0. Dat zijn veelal dezelfde kernconcepten als waar wij al mee werkten maar dan 
in een nieuw jasje vanuit nieuwe inzichten over leren.  
 
Centraal in dit kernconcept staat het besef wat macht is, hoe je macht kunt krij-
gen en hoe macht wordt uitgeoefend. Een belangrijk aspect van het uitoefenen 
van macht is het opstellen van regels. Met regels wordt orde aangebracht. Een 
groep heeft regels nodig om als groep en als individu binnen de groep te kunnen 
functioneren. Dit geldt zowel voor een kleine groep (gezin, klas) als voor een 
land. Deze regels of wetten kunnen impliciet of expliciet zijn. Het stellen van de 
regels kan heel autoritair gebeuren (als alle macht in handen is van één persoon) 
of heel democratisch (als alle personen binnen de groep evenveel macht heb-
ben). 

Unit 1 heeft het kernconcept geopend met het paasverhaal. Volgende week zul-
len zij vanuit sprookjes het onderwerp macht benaderen. 

Unit 2 heeft als trigger dat de kinderen konden laten zien hoe ze het thuisonder-
wijs vormgegeven hadden. Hebben ze een planning? Zijn er regels? Daarna zullen 
ze gaan kijken hoe het op school georganiseerd is en gaan daarin een vergelijk 
maken. Na de meivakantie zullen zij starten met een ander thema binnen Macht 
en Bestuur.  

Unit 3 heeft het kernconcept geopend door middel van een filmpje waarin de 
leerkrachten met elkaar spreken over het besluit dat Mark Rutte, de baas van 
Nederland, heeft genomen en wat dat 
voor gevolgen voor hen heeft.   

Unit 4 heeft de kinderen getriggerd met 
en vensterplaat over de eerste wereld-
oorlog. De kinderen zullen deze periode 
veel leren over WOI en het Interbellum 
(de periode tussen de 1e en 2e wereld-
oorlog). Zij werken online samen in 
groepjes en werken er uiteindelijk naar 
toe om een krant te maken.  

Goede Vrijdag (10 april) en 2e Paasdag (13 april) 

is de school gesloten. 

Op deze dagen verzorgen wij geen  

afstandsonderwijs en geen opvang voor kinderen 

van ouders uit vitale beroepen. 
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Blijf veilig en zorg goed voor elkaar! 

Graag willen wij de vakantieplanning voor volgend schooljaar met u delen. De stu-

diedagen –en middagen zullen wij met u communiceren zodra deze bij ons definitief 

gemaakt zijn.  

Vakantieplanning schooljaar 2020-2021 

  

 

 

 

Herfstvakantie van 19-10-2020 tot en met 23-10-2020 

Kerstvakantie van 21-12-2020 tot en met 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie van 15-02-2021 tot en met 19-02-2021 

Tweede Paasdag  05-04-2021   

Koningsdag  27-04-2021   

Meivakantie van 03-05-2021 tot en met 14-05-2021 

Hemelvaart  valt in de meivakantie   

Tweede Pinksterdag  24-05-2021   

Zomervakantie van 26-07-2021 tot en met 03-09-2021 

De wereld van je kind staat op zijn kop! En dat is niet altijd makkelijk. Misschien 

heeft het meer last van een verdrietig, bang of boos gevoel? Maakt het zich 

vaker zorgen of heeft het meer last van stress? In de bijlage bij de mail waarin 

deze Klinkerlink verzonden is vind je doe-boekje “Je knaplab corona boekje”. 

Met dit boekje help jij je kind in deze moeilijke periode om zich goed te voelen.  

Op bladzijde 27 staan fijne tips voor ouders zelf! 

Je zou het boekje ook kunnen downloaden op de site van het knablab: 

http://hetknaplab.be/corona 

Je knaplab-corona-boekje 
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De bibliotheek biedt hele mooie diensten aan zodat iedereen tijdens deze periode 
toch kan blijven lezen. Hiervoor is een bibliotheekpas nodig. Heeft uw kind nog geen 
bibliotheekpas? Geen probleem. Zo’n pas is online aan te vragen. Het pasnummer 
wordt dan doorgebeld waardoor meteen al gebruik kan worden gemaakt van de on-
line diensten als e-books lezen en luisterboeken luisteren. Zodra de bibliotheek weer 
open is kan de pas opgehaald worden.  
 
Een bibliotheekpas aanvragen kan via deze link:  
https://webcat.bibliotheekmb.nl/wise-apps/forms/5010/subscription/member/I055/
form 

Gratis bibliotheek-pas voor alle kinderen! 

Onze belangrijkste tip: blijf (voor)lezen met je kind.  
 
• Voorlezen aan jonge kinderen. Ga samen met je kind een boek lezen. Het is fijn, 

werkt ontspannend en is belangrijk voor de taalontwikkeling. Weet je niet goed 
welk boek bij jouw kind past? Kijk dan bij deze tiplijsten: http://
leesbevorderingindeklas.nl/tiplijsten/ of gebruik een boekenzoeker: https://
www.boekenzoeker.be 

• Zelf lezen. Laat kinderen die zelf kunnen lezen, regelmatig lezen. Stil of hardop! 
Samen lezen wordt leuker als je het ook echt samen kunt doen. Download een 
theaterleestekst (https://www.leesletters.nl/Theaterlezen/Gratis-downloads) of 
koop/leen een boekje uit de Toneellees-serie: https://www.zwijsen.nl/series/
toneellezen 

• Digitale prentenboeken. Als je geen boeken in huis hebt of niet naar de biblio-
theek kunt (een abonnement voor kinderen is gratis), maak dan gebruik van digi-
tale voorleesfilmpjes. Die zijn er van de Voorleeshoek, Bereslim, SchoolTV en 
Wepboek.  

• Met je Bibliotheekaccount kun je onbeperkt genieten van alle filmpjes. https://0-
6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes.htmlCorona-acties 

• Gebruik voor Bereslim (digitale prentenboeken voor groep 1-2) gebruikersnaam 
bereslim100943 en wachtwoord Bieb2020! https://next.bereslim.nl/bieb/login  

• De Voorleeshoek is tijdelijk gratis beschikbaar i.v.m. het coronavirus. Ga naar 
https://devoorleeshoek.nl/scholendicht/ voor je gratis abonnement. Ook op-
Boekpakket https://www.boekpakket.nl/ zijn alle digitale prentenboeken tijdelijk 
gratis!  

• Luisteren naar boeken. Naar veel boeken kun je ook luisteren. Installeer de gratis 
LuisterBieb-app op je tablet of smartphone. https://www.onlinebibliotheek.nl/
luisterbieb.html Er zijn ook luisterboeken op cd’s verschenen.  

• Schrijfster Marlies Slegers is deze coronatijd gaan voorlezen op YouTube: https://
youtu.be/3Ed7P6YiM98  

• En ook Jacques Vries leest voor: https://www.youtube.com/channel/
UCMOBZBkbkJR4fZlwIpvPQRQ/ 

• E-boeken lenen.Via de online bibliotheek zijn ook veel e-boeken beschikbaar 
voor jongeren. Van voorleesboeken voor peuters tot thrillers voor young adults. 
Zie: https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren.html 

• Kinderen die lid zijn van de bibliotheek kunnen ook gratis gebruik maken van 
Yoleo. Met Yoleo verdien je leespunten die je kunt gebruiken om je virtuele ka-
mer in te richten. Lezen met Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst wordt ge-
toond en voorgelezen. Check: https://www.yoleo.nl/help 

Voorlezen en lezen 



Juiste zithouding bij computergebruik 

We merken het zelf ook, we brengen meer tijd door achter onze beeldschermen en 
ons lijf vindt dat niet zo leuk. Hieronder vindt u tips voor het bevorderen van een 
goede zithouding wanneer kinderen aan een tablet, laptop of computer aan het werk 
zijn.  
 

• Het beeldscherm staat rechtop, waardoor minder met het hoofd naar bene-
den gekeken hoeft te worden. 

• Zorg dat een tablet in een standaard staat. 

• Tabletgebruik maximaal een half uur achtereen. Daarna minstens 10 minu-
ten iets anders doen. 

• Beweeg elke dag zeker 1 uur matig tot intensief. 

• Zit met beide voeten plat op de grond, hierdoor zit je vanzelf recht-
op. Hiervoor is het belangrijk dat de stoel en tafel de juiste hoogte hebben. 

• Houd ongeveer een vuist ruimte tussen je buik en de tafel. 

• Ga niet te dicht met je neus op het beeldscherm of papier zitten, want dat is 
slecht voor je rug, ogen en nek. Tip: maak een lange neus, deze afstand moet 
er tussen jou en beeldscherm zitten. 

• Wijs je kind consequent op een verkeerde houding. Herhaling werkt het bes-
te bij een automatisme zoals een verkeerde zithouding. 

• Laat je kind eens heen en weer wiebelen op de stoel, met de handen onder 
de billen. Het voelt dan de zitbotjes goed. Wijs erop dat het dáár op moet 
zitten, want dan zit je recht. 

Schoolmaatschappelijk werkster 

Onze schoolmaatschappelijk werkster, Carola Herrijgers, heeft aangegeven ook 
tijdens deze periode beschikbaar voor u te zijn. U kunt met allerlei vragen bij 
haar terecht.  
 
Naast vragen over de huidige crisissituatie kunt u bij haar terecht met vragen 
over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind. Maar ook als u zich zorgen 
maakt over hoe het met uw kind gaat op school en/of thuis. 
  
Hierbij kunt u denken aan:  
U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie maken, 
schelden, of niet luisteren)  
Uw kind pest of wordt gepest  
Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich eenzaam of is erg terug getrokken  
Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding of sterfgeval  
U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen  
  
Bovendien kunnen er zaken spelen die niet direct het kind aan gaan, maar het 
kind indirect wel raken. Denk hierbij aan relatieproblemen, problemen met huis-
vesting, echtscheiding, financiële vragen/problemen of inzetten van vervolg 
hulpverlening. Zij kan samen met u kijken welke hulp het meest passend is. In-
dien wenselijk, verwijst zij naar de juiste instantie en begeleid zij u daarbij. Hulp 
van het schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk!  
 
Mocht u behoefte hebben aan een afspraak met haar dan kunt u het beste een 
mailtje naar haar sturen op het volgende adres:  c.herrijgers@imwtilburg.nl 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 


