Aan: alle ouders van de Flint
Betreft: update #3
Deventer, 01-04-2020
In de persconferentie die door de overheid is gegeven gisteravond, is duidelijk geworden dat de
scholen tot in ieder geval 28 april dicht blijven. Omdat die dag in de meivakantie valt, is de school in
ieder geval dicht tot en met 5 mei. Tijdens de meivakantie zijn zowel de leerlingen als de
leerkrachten vrij en wordt er geen onderwijs op afstand gegeven. We willen u hierbij informeren wat
dat verder voor uw kind, de school en de geplande schoolactiviteiten betekent.
Wat we al eerder hadden aangegeven is dat, als we langer dicht zouden blijven, we naast de
herhalings- en verrijkingsstof die we al geven, over zullen gaan op het aanbieden van nieuwe lesstof.
We richten ons hierbij vooral op de kernvakken (taal, lezen en rekenen) en zullen de lessen zo aan
bieden dat het voor leerlingen behapbaar blijft. We beperken ons tot de 2,5 uur die we al eerder
hebben aangegeven. We verwachten van leerlingen dat ze aanhaken bij de online lessen. Om bij te
blijven, is het van belang is dat uw kind hierbij aansluit. We zullen vanaf aanstaande maandag gaan
starten met het aanbieden van nieuwe lesstof.
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.
Hoe log ik in?
De groepsleerkrachten zullen ervoor zorgen dat alle leerlingen (en indien nodig ouders) de komende
week weten hoe ze inloggen en GoogleMeet en GoogleClassroom. Een aantal collega’s is al aan het
proefdraaien met bovenstaande tools, zodat we vanaf maandag soepel kunnen starten. Wilt u voor
de zekerheid mee kijken met uw kind of het aanmelden en inloggen lukt?
Indien u vragen heeft dan kunt u die stellen aan de juf of meester. Bij technische vragen, dan mag u
direct contact opnemen met Ferry Siemelink: f.siemelink@basisschool-deflint.nl
Geplande schoolactiviteiten
De verlenging van de maatregelen tot en met 28 april betekent ook iets voor geplande
schoolactiviteiten. Vanzelfsprekend gaan de Paaslunch en de Koningsspelen (was al afgelast) niet
door. De studiedag voor leerkrachten van 14 april komt te vervallen en wordt een ‘gewone’ lesdag.
Voor direct na de meivakantie staan er voor de leerlingen nog twee vrije dagen (4 en 5 mei). De

projectweek die in die week is gepland gaat helaas niet door. Het is niet haalbaar om dat goed voor
te bereiden.
De overheid heeft aangegeven één week voor de 28 april met vervolgmaatregelen te komen. We
wachten die berichten af en zullen daarna laten weten wat dat voor het vervolg van het schooljaar
gaat betekenen.
En dan nog het volgende…
De situatie waarin we nu zitten is voor iedereen nieuw. Dit heeft nog niemand eerder meegemaakt
en we zullen er mee moeten leren omgaan. En dat geldt eigenlijk voor iedereen: de school, de
kinderen en u als ouder.
Leerkrachten moeten opeens op een totaal andere manier onderwijs verzorgen. Het opzetten en
aanbieden van online lessen vraagt veel flexibiliteit, creativiteit en doorzettingsvermogen. Met
allerlei nieuwe digitale tools probeert iedere leerkracht het leren zo goed mogelijk te door te laten
gaan.
Voor u als ouder is het ook even schakelen. Hoe regelt u het thuis? De kinderen die met hun
thuiswerk zitten en allemaal wel wat hulp kunnen gebruiken, uw eigen werk, het regelen van opvang,
het vele binnen zitten. We kunnen ons voorstellen dat dat veel gedoe is!
Probeer samen met uw kind zoveel mogelijk ritme en regelmaat aan te bieden in het schoolwerk dat
aangeboden wordt. Maar… soms lukt dat even niet. En dat is niet erg. Kinderen hebben ook ruimte
nodig om lekker kind te zijn, dus laat het schoolwerk soms gewoon ook los als het even niet lukt en
pak het op een later moment weer op.
Kortom, verlies het schoolwerk niet uit het oog, maar heb ook aandacht voor het welzijn van uw
kind(eren). Voer ook gesprekjes, bak koekjes, speel spelletjes, maak plezier en geniet van de zon.
Probeer een goede mix tussen thuiswerk en ontspanning te creëren. Als kinderen goed in hun vel
zitten, leren ze (nu en straks) beter!
Wij willen u nu alvast bedanken voor uw inzet, geduld, hulp en begrip! Wij doen ons uiterste best om
het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan; fijn dat u meedoet! We hebben de afgelopen
twee en een halve week laten dat we dit kunnen met elkaar. De komende periode kunnen we dit
zeker zo goed, of misschien wel nog beter! Let’s do this!
Tot zover deze update. Indien er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, dan informeren we u hierover.

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

