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Donderdag 11 februari: Team Studie Dag  

Vrijdag 19 februari:    Start voorjaarsvakantie EH:12.00 uur/WL:12.15 uur  

Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari: Voorjaarsvakantie 

 

Positief getest op Corona 

Met de meeste collega’s gaat het gelukkig steeds beter. Ze zijn nog niet allen volledig hersteld en 

een aantal heeft helaas nog regelmatig last van de luchtwegen en de concentratie.  

 

Sinds deze week bieden wij via Gynzy (groep 1/2) en LessonUp (groep 3 t/m 8 en 

verrijkingsgroep 4 t/m 8) een dagelijks  thuiswerkprogramma aan voor de kinderen nu de school 

gesloten is.  

De meeste kinderen werken hier thuis aan. Daarnaast maakt een groot aantal kinderen dit werk 

op school in de noodopvang. 

Noodopvang 

Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep verzorgen wij, sinds de school gesloten is, 

noodopvang. Tevens bieden wij opvang voor kinderen die kwetsbaar zijn of voor wie het 

noodzakelijk is dat zij op school zijn.  

Er is deze periode een groot aantal kinderen aangemeld voor de noodopvang.  

Wij hanteren voor de noodopvang de normale schooltijden. Gaat uw kind naar de noodopvang, 

zorg dan dat uw kind op tijd op school is, dat u op tijd bent om uw kind op te halen en dat uw 

kind(eren) alle spullen bij zich heeft/hebben.   

Wij verzorgen toezicht op grond van het aantal kinderen dat is aangemeld. Komt uw kind niet of 

heeft u toch een andere opvang voor uw kind(eren) gevonden, laat ons dit tijdig weten via 

directie@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl  

Op beide locaties is er noodopvang gerealiseerd. De kinderen van groep 1/2 worden in 1 of 2 

lokalen opgevangen aan de locatie Eksterhof. Zij spelen en werken onder toezicht van een aantal 

leerkrachten van groep 1/2.  

De kinderen van groep 3 t/m 8 worden over 2, 3 of 4 lokalen verdeeld aan de locatie 

Weidevogellaan. De kinderen van groep 3 t/m 8 maken bij de noodopvang het werk zoals dat in 

LessonUp dagelijks door de leerkracht wordt klaargezet. De kinderen van de noodopvang krijgen 

geen les, maar zij mogen vragen stellen als ze er niet uitkomen en worden dan weer op weg 

geholpen. Het toezicht wordt verzorgd door collega’s die geen eigen klas hebben.  

Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden 

De omstandigheden en mogelijkheden in een gezin verschillen zeer, evenals de zelfstandigheid en 

de taakgerichtheid van kinderen loopt zeer uiteen.  
Sommige kinderen zijn thuis bij hun ouders, anderen bij opa’s en oma’s of andere familie. In 

sommige gezinnen lukt het om in de ochtend te werken, in andere gezinnen is er ‘s middags en ‘s 

avonds meer tijd om aan het werk te gaan. 
Sommige kinderen kunnen samen met hun ouders het werk doornemen in Gynzy of LessonUp, 

andere kinderen hebben niet die mogelijkheid en zijn zelfstandig aan het werk.    
Heeft u een jong kind, dan bent u meer nodig om ondersteuning te bieden en te helpen bij bijv. 
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uw kind via Teams mee te kunnen laten doen. Is uw kind al wat ouder, zal het mogelijk 

eenvoudiger zijn om hem of haar aan het werk te zetten en te houden. 
Maar alle ouders die nu ook zelf thuis moeten werken, zoeken hun beste weg in deze situatie.  
Als wij nog ergens in kunnen ondersteunen, vernemen wij dat graag van u.  

Wij denken graag mee 

Loopt u tegen zaken aan waarmee wij u kunnen helpen, neemt u dan contact op met de 

leerkracht van uw kind(eren). Zij zijn bereikbaar via e-mail (op onze site, op elke klassenpagina, 

kunt u het e-mailadres van de leerkracht vinden). Voor de kinderen, maar ook voor u, zijn de 

leerkrachten dagelijks tussen 10.00 en 12.00 uur online. Lukt het hulp bieden niet voldoende via 

mail, dan nemen zij graag via Teams of telefonisch contact met u op.  

Krijgt u zelf uw kind bijv. niet goed aan het werk en kan de leerkracht daar mogelijk bij helpen, 

geeft u dit dan alstublieft aan.  

Ook kan Sander Kooijman, onze schoolmaatschappelijk werker, u mogelijk helpen als u ‘met de 

handen in het haar zit’.  

U kunt hem bereiken door een mail te sturen naar S.Kooijman@smw-basisschool.nl  

Achterstand 
Na de eerste periode van schoolsluiting is op schoolniveau geen sprake geweest van achterstand 

in de lesdoelen of in de opbrengsten. Wij streven ernaar ook na deze periode van schoolsluiting 

geen achterstanden te zien ontstaan.  
De volgende Cito-toetsen staan voor februari op de kalender. Wij bekijken de verschillende 

adviezen hoe om te gaan met de midden-toetsen uit het leerlingvolgsysteem als de school straks 

weer open gaat. 

Gedurende de periode dat de school nu gesloten is, monitort elke leerkracht dagelijks wat een 

kind maakt. Ook uit het vele contact met alle kinderen in de chat van LessonUp en/of Snappet  

weet de leerkracht precies hoe het elk kind vergaat en wordt er direct feedback gegeven op het 

werk. Dit geldt voor de kinderen van groep 4 t/m 8 en de kinderen in de verrijkingsgroep.  

Maakt hij/zij de goede opdrachten en hoe worden deze gemaakt, worden de instructiefilmpjes 

bekeken, hoe lang is er aan taal en rekenen besteed, welke lesstof moet herhaald worden en 

welke niet, enz.  
Als er moet worden bijgestuurd of de leerkracht denkt dat er iets extra’s nodig is, dan zal de 

leerkracht niet schromen om contact met een kind en/of een ouder op te nemen. Neemt u ook 

gerust contact op met hem of haar als u of uw kind ergens hulp bij kan gebruiken. 

 

Input uit (telefonisch) contact 

Deze week heeft elke leerkracht contact gelegd met de kinderen en/of de ouders van hun groep. 

Het was fijn om elkaar te spreken en te kunnen uitspreken wat er goed gaat, waar eenieder 

tegenaan loopt en waar we elkaar nog (meer) mee kunnen helpen. 

Uit het contact van de afgelopen dagen stellen we vast dat de ervaringen van ouders zeer divers 

zijn. 

Zo: 

 geven kinderen en ouders aan dat voor sommige kinderen het werk voldoende, te weinig of 

te veel is; 

 geven kinderen en ouders aan dat het goed lukt om het opgegeven werk te maken, soms 

met hulp van ouders en maar soms is een ouder niet in de gelegenheid om hulp of de juiste 

hulp te bieden; 

 geven kinderen en ouders aan tevreden te zijn met het aanbod in Gynzy en LessonUp; 

 geven kinderen en ouders aan dat werken met LessonUp over het algemeen heel prettig 

werkt; 

 geven kinderen en ouders aan blij te zijn dat ze door de huidige werkwijze zelf de dag 

kunnen indelen; 

 geven kinderen en ouders aan bijv. via Teams contact en interactie tussen leerkracht en 

kinderen te willen; 

 geven kinderen en ouders aan dat het voor hen niet altijd duidelijk is of al het werk op die 

dag gemaakt moet worden; 

 geven ouders aan dat voor hen niet altijd duidelijk is wat hun kind kan doen als al het werk 

af is. De kinderen geven aan dat ze dit wel weten.  

Met alle input zijn wij erg geholpen en dit is voor ons aanleiding om te blijven bespreken welke 

dingen we meteen kunnen aanpassen en/of kunnen verbeteren.  

Komende week nemen de leerkrachten wederom contact op met alle ouders en/of kinderen van 

hun klas. Is er telefonisch contact met u opgenomen en heeft u de oproep van school gemist, dan 

neemt de leerkracht zelf op een ander moment contact met u op. U hoeft de school niet terug te 

bellen. 
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Voorbereiding werken met Teams 
Binnen Lucas Onderwijs is afgesproken dat op alle scholen met Office365 wordt gewerkt.  

Daarom maken we gebruik van Teams. Nu de digitale infrastructuur op school steeds meer in 

orde is om o.a. via beeld contact te leggen met kinderen en ouders, zullen de leerkrachten de 

verschillende mogelijkheden verder gaan bekijken.  
Om alles vloeiend te laten verlopen, zijn de groepen met hierin alle kinderen van een klas en de 

bijbehorende leerkracht(en) aangemaakt.  

 

Van start 

Wij richten ons middels Teams allereerst op de interactie met elkaar. In een aantal groepen 3 t/m 

8 is de afgelopen dagen gestart met ontmoetingen via Teams. Mogelijk heeft u dit van uw kind 

vernomen of heeft u zelf ‘meegedaan’.  
De overige groepen zullen komende week de kinderen uitnodigen voor een en/of meerdere 

digitale ontmoeting(en) via Teams. 

Dit kan een bericht aan u zijn via de schoolapp of via e-mail met een verzoek om aan te geven of 

uw kind deel wil nemen aan een online sessie met de leerkracht en een aantal klasgenoten.  
Het kan ook een bericht aan u zijn met hierin de inloggegevens van uw zoon en/of dochter 

waarmee hij/zij in zijn/haar omgeving van Office365 kan.  
Kinderen uit groep 4 t/m 7 kunnen via de chat de benodigde gegevens voor het werken met 

Teams van de leerkracht ontvangen. 

 
De Medezeggenschapraad (MR) is er zich van bewust dat thuisonderwijs in coronatijd best een 

lastige periode is. Dit vergt extra inspanningen van zowel de school als de ouders.  

Wij wensen ouders en leerkrachten veel succes in deze lockdown-periode; samen komen we er 

doorheen! 

Uit ons recente contact met de directie hebben wij vernomen dat De Paradijsvogel de kwaliteit 

van het onderwijs goed in het oog heeft en houdt. Zij bekijken eveneens de verschillende 

scenario’s m.b.t. de Cito-toetskalender mocht de school langer gesloten blijven.  
Tevens ondersteunen wij dat de komende dagen de mogelijkheden van het werken met Teams 

verder uitgerold gaat worden binnen de school.  
Heeft u nog vragen of suggesties aan de MR? Dan kunt u mailen naar 

mr@paradijsvogel.lucasonderwijs.nl  

Met vriendelijke groet, Namens de MR, Christa Timmermans, voorzitter 

 

Nieuws van de MR 
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