
	

	 	

Kuyperbrink 12 – 2253 VX Voorschoten – 071 5763580 info@basisschooldevink.nl	
	

www.basisschooldevink.nl 

 
 
 
 
 
Voorschoten, 16 maart 2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij informeren wij u hoe we voor de leerlingen van de Vink het ‘onderwijs 
op afstand’ willen organiseren. 
 
Op dit moment zijn de leerkrachten hard aan het werk met de 
voorbereidingen. Omdat het aanbieden van ‘onderwijs op afstand’ nieuw 
voor ons is, vraagt dit enige tijd. Vanaf woensdag 18 maart zullen er 
opdrachten voor uw kind(eren) beschikbaar zijn. Op dinsdag 17 maart tussen 
17.00 en 17.30 uur ontvangt u via Social Schools verdere uitleg hierover. 
 
BELANGRIJK: op dinsdag 17 maart (morgen) kan het lesmateriaal voor uw 
zoon/dochter worden opgehaald. 
 
Het volgende is voor u ook nog belangrijk: 

• De directie informeert u over de algemene zaken die betrekking 
hebben op de sluiting van de school en de organisatie van 
‘onderwijs op afstand’ in het algemeen. Mocht u hierover vragen 
hebben dan kunt u mailen naar info@basisschooldevink.nl.  

• De groepsleerkrachten informeren u over het schoolwerk voor uw 
kind(eren); de te maken opdrachten en bijbehorende instructie en 
het lesmateriaal. Zij geven ook regelmatig feedback op het 
gemaakte werk. 

• De leerkracht is elke dag via de mail bereikbaar voor ouders en 
kinderen. U kunt ook met de leerkracht chatten via Social Schools. 
Op de dagplanning is aangegeven op welke momenten dit kan. 

• U ontvangt dagelijks (tussen 17.00 en 17.30 uur) via Social Schools 
een zogenaamde ‘dagplanning’ waarin de te maken opdrachten 
voor de volgende dag staan. Het schoolwerk neemt maximaal 2 uur 
in beslag. 

• Naast de dagplanning zal de leerkracht (indien nodig) 
stappenplannen, voorbeeldopgaven en een uitleg sturen.  

• Merkt u dat het thuis niet lukt om het schoolwerk af te krijgen of 
dat uw zoon/dochter vastloopt? Neem hierover dan contact op met 
de groepsleerkracht. Er wordt dan samen naar een oplossing 
gezocht. 

• Het schoolwerk zal digitaal en schriftelijk worden gemaakt. Dit is 
per groep en per vak verschillend. 

• Ons advies is het schoolwerk zoveel mogelijk te verdelen over de 
dag en de schermtijd beperken tot maximaal 20 minuten achter 
elkaar. Wissel dit af met naar buiten gaan en andere ontspannende 
activiteiten. 
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• Op dinsdag 17 maart heeft u en/of uw kind de mogelijkheid om het 
schoolwerk (boeken/werkschriften/werkbladen) op te halen op 
school. In de bijlage van dit bericht vindt u het ophaalschema en 
een uitleg over hoe het ophalen in z’n werk gaat. 

• Het gemaakte werk kan thuis in een bewaarmap worden gedaan. 
• Kinderen die worden opgevangen, maken het schoolwerk op school.   

 
Hopelijk hebben wij u zo voor dit moment voldoende geïnformeerd. Mogelijk 
moeten wij afspraken en werkwijzen tussentijds aanpassen als gevolg van 
gewijzigd kabinetsbeleid of vanwege opgedane ervaringen. Wij geven dit in 
elk geval tijdig aan. Wij realiseren ons dat dit een bijzondere situatie is waar 
het nodig is dat we met elkaar naar oplossingen blijven zoeken. Wij zien 
komende periode in elk geval met vertrouwen tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Anne Bos (directeur) 
Simone Vink (intern begeleider) 


