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Voorschoten, 7 april 2020 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
‘Onderwijs op afstand’ is alweer de vierde week ingegaan. Nu het allemaal 
nog wat langer gaat duren (in elk geval tot de meivakantie), merken we dat 
het voor sommige kinderen lastiger wordt om de discipline en motivatie voor 
het schoolwerk vast te houden. Dat is begrijpelijk. Onderstaande suggesties 
voor thuisonderwijs zijn wellicht helpend voor u: 

• Start op tijd (bij voorkeur om 9 uur) en probeer het werk voor half één 
’s middags/voor de lunch af te hebben. Een hele middag vrij is een fijn 
vooruitzicht. 

• Wissel zitten, computerwerk en schrijfwerk af met spelen, voorlezen, 
vertellen, eten/drinken. 

• Bespreek met uw kind wat het moet doen en hoe hij/zij het zou 
kunnen aanpakken. Help u kind om stapjes te benoemen (‘eerst ga ik 
… daarna … en tot slot …’). Focus op oplossingen (‘hoe zou het wel 
kunnen?’). 

• Als een opdracht het met wat hulp van uw kant toch niet lukt, geef dit 
dan direct aan bij de leerkracht. Hij/zij kan uw kind extra uitleg geven. 

• Geef complimenten voor inzet en doorzetten, creativiteit en zelf 
bedachte oplossingen. 

• Spreek een beloningssysteem af. Bijvoorbeeld: per afgerond vak 
verdient uw zoon/dochter een krul en bij 4 of 5 krullen kiest het een 
beloning (kleinigheidje, samen iets leuks doen, iets lekkers, …). 

• Laat uw kind het werk samen met een klasgenoot maken. Dat kan 
eenvoudig via Google Hangouts Meet. 

• Als thuisonderwijs een strijd wordt, neem dan een time-out en 
bespreek met uw zoon/dochter hoe jullie er samen voor kunnen 
zorgen dat het wel lukt. 

De leerkrachten zijn er ook om u hierbij te helpen. Neem gerust contact met 
hen op via de mail of de chat. 
 
Er komt op dit moment veel op u als ouder/verzorger af. Wij doen ons best 
om de hoeveelheid informatie en werk vanuit school te beperken. Voor uw 
informatie: alleen het werk in de dagplanning (‘boven de streep’) is verplicht 
schoolwerk. De rest (in de dagplanning onder ‘extra’, challenges, 
tussendoortjes, …) is voor de leuk.  
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Deze week gaan alle groepen via een videoverbinding contact maken met 
hun leerkracht en klasgenoten. De kinderen en leerkrachten van de groepen 
die al zijn gestart, zijn zeer enthousiast. We streven ernaar om vanaf 
komende week met elke groep tenminste drie MEET-momenten te realiseren. 
De dagen en tijden worden zo gekozen dat ook kinderen die thuis wellicht 
een computer moeten delen, kunnen aansluiten. Hoe de MEET-groepssessies 
precies worden ingericht bepaalt de leerkracht op basis van de behoefte van 
zijn/haar groep. 
 
Velen van u hebben al de vragenlijst over ‘onderwijs op afstand’ ingevuld. Als 
u dat nog niet gedaan heeft, vragen wij u om dat alsnog te doen. Zo krijgen 
we een goed beeld van wat goed gaat en wat nog beter kan. De uitkomsten 
van de enquête bespreken we in het team en met uw tips en suggesties gaan 
we aan de slag. 
 
Rest ons nog u te bedanken voor uw tijd en inzet om uw kind(eren) te 
begeleiden bij het schoolwerk. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Anne Bos (directeur) 
Simone Vink (intern begeleider) 


