Aan: alle ouders van de Flint
Betreft: update #4
Deventer, 07-04-2020
Doe mee met de nieuwe lessen!
Sinds gisteren zijn we begonnen met het verzorgen van online-onderwijs met Google Classroom en
Google Meet. Aangezien we ook nieuwe lesstof gaan aanbieden is het van belang dat uw kind
meedoet met de lessen van de groepsleerkracht. Het grootste gedeelte van de leerlingen doet al
mee, maar nog niet alle leerlingen zijn aangehaakt. Het zou jammer zijn als uw kind de lessen mist en
straks de rest van de klas al verder is met de lesstof.
Wij zijn ook aan het leren…
Het werken met Google Classroom en Meet is voor ons ook nieuw. Het kan dus zijn dat het in het
begin niet geheel vlekkeloos verloopt. Gelukkig staan wij altijd in de leermodus en proberen het
steeds beter te doen. Wat dat betreft zijn wij dus ook aan het leren! We hopen op uw begrip. Heeft u
vragen, neem dan contact op met de groepsleerkracht.
Vragen van ouders
Naar aanleiding van vragen van ouders even kort op een rijtje:
•

Digitale lessen
Alle communicatie over de lesstof wordt gedeeld via:
o Google Meet
o Google Classroom
Op de volgende bladzijde meer info hierover.

•

Communicatie
Alle andere communicatie gaat op de gebruikelijke manier (zoals u al van ons gewend was
vóór de coronacrisis).
o Mail
o Klasbord
o Telefoon (we zijn wel iets minder goed bereikbaar)
Klasbord wordt dus niet meer gebruikt voor communicatie over de lessen.

•

Dinsdag 14 april
Op dinsdag 14 april zou er een studiedag plaatsvinden. I.v.m. corona gaat die niet door en
plannen we een ‘gewone’ lesdag in. Er worden dan dus online lessen verzorgd.

•

Ziekmelding
Het verzoek is om ziekmelding of absentie via mail door te geven bij de groepsleerkracht. Zo
weten we of we uw kind kunnen verwachten bij de online lessen.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Flint
Rogier Stappers
Directeur van de Flint

Google Classroom en Google Meet

Bij nieuwe lesstof hoort ook een goede instructie. We willen dit digitaal gaan aanbieden via Google
Classroom en Google Meet (voor de groepen 3 t/m 8). De lesopbouw bestaat eigenlijk uit dezelfde
onderdelen als een standaard les op school, dus herkenbaar voor de leerlingen!
Google Classroom is het zenuwcentrum van waaruit we de lessen gaan aanbieden. We zetten hier
het dagprogramma (groep 3 krijgt het programma ook op papier), een uitgebreide omschrijving van
de lessen van die dag met daarin linkjes naar instructiefilmpjes. Tevens plaatsen we hier linkjes naar
Google Meet.
Google Meet is de plek waar je kunt videobellen. Op deze plek vindt op afgesproken tijdstip een
verlengde instructie (en/of dagopening) plaats en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
De groepen 1 en 2 zullen in eerste instantie alleen met Google Classroom gaan werken.
De communicatie zal vanaf maandag zoveel mogelijk gaan lopen via Google Classroom: leerlingen (en
eventueel ouders) kunnen daar vragen stellen. De communicatie via Klasbord zal daarom afnemen
en Klasbord zal weer worden gebruikt waarvoor het bedoeld is: het informeren van u als ouders.

