Aan: alle ouders van de Flint
Betreft: informatie over afstandsonderwijs
Deventer, 16-03-2020
Beste ouders/verzorgers,
Wat een bijzondere start hebben we gehad vandaag. Het is écht heel gek om door een
school te lopen die normaal gesproken bruist en gevuld is met leerlingen en nu compleet stil
is. Zoals u van ons gewend bent, zetten we ook nu de schouders eronder om het onderwijs
zo goed mogelijk te organiseren. We doen ons uiterste best! Het doet ons dan ook heel goed
om van een aantal ouders positieve en ondersteunende mailtjes te ontvangen, waarbij ze
ons een hart onder de riem steken. Dank daarvoor!
Naar aanleiding van een teamoverleg, willen we u informeren over een aantal afspraken die
we met elkaar hebben gemaakt. U hebt daar wellicht vandaag al wat van meegekregen. We
hebben vandaag gesproken over ‘onderwijs op afstand’, zodat uw kind(eren) toch nog
onderwijs kan/kunnen volgen. Momenteel zijn alle collega’s druk met de voorbereidingen
per groep. In de loop van dinsdag 17 maart krijgt u daar via mail en Klasbord informatie over,
zodat iedereen in ieder geval woensdag kan starten met de lesstof die wordt aangeboden.
Klasbord!
Het is al eerder genoemd:
Wat in ieder geval van belang is, is dat u, naast de mail, gebruik maakt van de Klasbord-app.
Alle communicatie vanuit de groepen zal via die app verlopen!! Zorg er dus voor dat u lid
bent van de Klasbordgroep van de groep(en) van uw kind(eren). U kunt dit regelen door de
leerkracht een mailtje te sturen.
Leermiddelen (digitaal en op papier)
Een gedeelte van de lessen wordt digitaal aangeboden (met in sommige gevallen een
instructiefilmpje van de leerkracht of een filmpje waarbij het programma wordt
doorgesproken). Leerlingen die zelf niet beschikken over een computer of laptop krijgen er
een van school in bruikleen. De groepsleerkracht inventariseert en zorgt ervoor dat alle
leerlingen thuis digitaal kunnen werken. Lesstof die niet digitaal kan worden gedaan, zal op
papier worden aangeboden. We vragen alle leerlingen en ouders om vooral het lezen niet te
vergeten (minimaal 30 minuten per dag).
De leerkrachten zorgen dinsdag in de middag voor de verspreiding van de Chromebooks.
Zorgt u dat u thuis bent?
Het dag- en weekprogramma wordt gedeeld via Klasbord (gr 1-4) en via MOO én Klasbord
voor de groepen 5 t/m 8. We zorgen voor een lesprogramma van ongeveer 2,5 uur. Er komt
een stappenplan hoe je op MOO kunt inloggen.
Aan het einde van de week zorgt de leerkracht ervoor dat er (waar mogelijk) nakijkbladen
worden gedeeld.

Vragen over het lesprogramma?
De leerkrachten zijn dagelijks van 10.00 uur tot 14.00 uur bereikbaar via Klasbord en mail om
vragen te beantwoorden van ouders of leerlingen. Let op: leerkrachten reageren alleen op
vragen in dat tijdvak.
Tot slot
Alle geplande oudergesprekken worden afgezegd en tevens zullen we het uitdelen van de
rapporten uitstellen. We doen dit omdat we eerst ouders willen spreken over de
ontwikkeling van hun kind, voordat rapporten naar huis gegeven worden.
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. De komende weken zijn wij niet/minder
goed telefonisch bereikbaar. Mocht u vragen hebben aan de leerkracht, gebruik dan
Klasbord of mail. Indien u andere vragen heeft, dan kunt u die stellen door een mailtje te
sturen naar info@basisschool-deflint.nl. We zullen dan z.s.m. contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Namens het hele team,
Rogier Stappers
Directeur obs de Flint

