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Weilustwekker 

Schooljaar: 2019-2020    Nummer: 27   Datum: 19 maart 2020 

BIJLAGEN 
 
27-01 Handreiking : hoe praat je met je kind over het corona virus. 

 
HET TEAM 
 
Beste ouders en verzorgers, 

Het is helaas zo ver. De scholen zijn ook in Nederland 

gesloten.  

Dat geeft een vreemd gevoel in een heel onwerkelijke 

tijd. 

Goed voor elkaar zorgen moet nu de overhand krijgen. 

We moeten nu zodanig handelen dat mensen die voor 

de gezondheid van ons en anderen zorgen en mensen die alle maatschappelijk belangrijke 

zaken regelen de kans krijgen om hun werk optimaal te doen onder deze lastige 

omstandigheden. 

Het enige wat wij dan kunnen doen, is voor de opvang van hun kinderen zorgen, hoewel ons 

dat ook niet gemakkelijk wordt gemaakt, omdat alle contacten zo veel mogelijk moeten 

worden beperkt en we steeds moeten opletten hoe we hoesten, praten, handen wassen 

enzovoorts.  

De opvang in Breda lijkt ondergebracht te gaan worden bij de gezamenlijke 

kinderopvangorganisaties. Dat zou aanstaande maandag geregeld moeten zijn. Ik meld me 

zodra alles duidelijk is. 

Daarnaast willen wij in het onderwijs ook graag zorgen voor de ontwikkeling van onze 

leerlingen. En nu we niet meer dagelijks in direct contact kunnen staan met elkaar, moeten 

we zoeken naar alternatieve wegen. 
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Die hebben we in ons team goed overdacht en we hebben binnen twee dagen een modus 

gevonden die nog moet gaan werken. 

De jongste leerlingen geven we suggesties om aangenaam en waar 

mogelijk educatief de ‘vrije dag’ door te komen.  

De iets oudere leerlingen geven we boeken en schriften en indien 

mogelijk ook een chromebook mee naar huis om thuis werk te 

kunnen maken op initiatief van de eigen juf en met een beetje hulp -  

indien mogelijk -  van papa en/of mama.  

De oudste leerlingen kunnen al bijna geheel zelfstandig digitaal aan de slag onder regie van 

de eigen juf of meneer. Ze kunnen vragen stellen, werkstukken maken, mails sturen 

enzovoorts.  

Mijn collega’s zijn naarstig aan het onderzoeken hoe zij filmpjes kunnen maken en hoe het 

mogelijk is om met een groep tegelijk te spreken, overleggen enz. Heel intensief, maar zeker 

ook heel leerzaam als het over computervaardigheden gaat. 

Dat is gelukkig allemaal mogelijk in dit digitale tijdperk. Daar maken we nu goed gebruik van 

en we zien de positieve kanten hiervan nu heel goed. 

Wij, als team, moeten wel een beetje nadenken over wat we van ouders vragen. Veel ouders 

zijn thuis, omdat ze hun werk niet mogen/kunnen uitvoeren op hun werkplek. Zij hebben nu 

misschien tijd om hun kinderen te helpen met hun (t)huiswerk, maar hun eigen werk moet 

ook door kunnen gaan. Weer andere ouders kunnen niet thuis zijn, omdat zij werken in een 

beroepsgroep die door het ministerie ingedeeld is bij ‘vitale beroepen’. Hun kinderen 

worden wel opgevangen, maar de uitvoering van hun beroep is in deze tijd vermoedelijk 

zwaarder dan normaal.  

En dan hebben we nog de ouders die wel op 

hun werkplek aanwezig moeten zijn en die 

mogelijk ook nog een partner hebben die  

werkzaam is in een vitaal beroep. Zij moeten 

dus buitenshuis werken en hebben dan ook 

nog de hele dag hun kind(eren) thuis die 

opgevangen moet(en) worden. Dan valt het 

echt niet mee om alle ‘ballen in de lucht te 

houden”.  
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Dan hoop ik dat we elkaar helpen, zoals we dat proberen te doen door bijvoorbeeld voor 

ouderen boodschappen te doen of te koken. 

We zien overal om ons heen – ondanks de bijzondere tijd waarin we leven – prachtige 

sociale en heel lieve dingen gebeuren. 

Ik probeer me daar op te focussen. U ook? 

In verband met het (t)huiswerk van de leerlingen hoop ik 

dat u zo vriendelijk wilt zijn dagelijks – indien mogelijk – 

meermalen op PARRO en/of in uw mailbox te kijken, 

zodat u goed op de hoogte blijft van hetgeen wij u 

melden. 

Het spijt mij dat PARRO incidenteel hapert. Wij hebben 

navraag gedaan en krijgen als antwoord dat het systeem ‘overbelast’ is nu het plotseling zo 

veel intensiever gebruikt wordt dan anders. Men geeft aan er mee aan de slag te zijn. 

Mocht u niet aan de verwachtingen van de leerkracht kunnen voldoen, omdat u (zie 

hierboven) in andere omstandigheden verkeert, aarzel dan niet om dat te melden, zodat de 

leerkracht daar rekening mee kan houden.  

Om alle leerlingen in de gelegenheid te stellen alle thuiswerkopdrachten goed uit te kunnen 

voeren en om thuis geen ruzie te veroorzaken over het gebruik van de huiscomputer, heeft 

de school chromebooks ter beschikking gesteld, waar  de leerlingen gewend zijn op te 

werken. 

Wij hopen dat u zo vriendelijk wilt zijn om er op toe te zien dat deze chromebooks goed 

gebruikt worden en niet beschadigd raken. Het zijn immers apparaten van € 300,00 per stuk 

en de leerlingen moeten er minimaal 5 jaar op kunnen 

werken met intensief gebruik.  

Het spijt ons dat wij niet wisten dat ze beveiligd waren 

(wat overigens bij diefstal een heel goed idee is) 

waardoor u ze niet meteen kon gaan gebruiken. Dat is inmiddels opgelost en u heeft daar 

een parro bericht over ontvangen. Mocht het niet opgelost zijn, mag u onze ICT coördinator 

een mail sturen (kitty.clarijs@inos.nl) en als zij het niet opgelost krijgt, mag u het 

chromebook bij gelegenheid om komen ruilen. 

mailto:kitty.clarijs@inos.nl
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Vorige week heb ik u gemeld dat de sponsorloop, georganiseerd door de 

leerlingenraad, geen doorgang kon vinden, tot grote teleurstelling van 

deze raad. Maar deze week begin ik mij zelfs zorgen te maken over de 

geplande feestweek eind april. 

Ik ga deze week met de werkgroep overleggen wat het beste is om te doen: uitstel of afstel. 

Ik houd u op de hoogte. 

Gisteren is bekend geworden dat minister Slob heeft besloten om dit jaar geen centrale 

eindtoets af te laten nemen bij kinderen uit groep 8 van de basisschool om de werkdruk op 

scholen te verminderen.  

In een brief aan de Tweede Kamer (zie link) schrijft Slob: "We vragen op dit moment heel 

veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg veel bewondering voor al die leraren en 

schoolleiders die zich met al hun creativiteit inzetten voor onderwijs aan kinderen die thuis 

zitten. Dat heeft nu prioriteit voor scholen."  

Ook schreef Slob in de brief dat leerlingen in groep 8 de 

afgelopen weken al een schooladvies hebben gekregen. 

"Dat is altijd al leidend geweest bij de keuze van een 

middelbare schoolopleiding. Op dit moment is het 

schooladvies al leidend en is de toets een second 

opinion bij de keuze. Er zal volgend schooljaar in het 

voortgezet onderwijs extra goed worden gekeken of een kind wel inderdaad op de juiste 

plek zit."  

Volgens ons geeft dit besluit duidelijkheid voor schoolleiders en schoolteam. Op deze 

manier weet iedereen waar hij of zij aan toe is en kan het overleg met het voortgezet 

onderwijs opgepakt worden om de voorbereiding voor de overgang goed in te richten. 

Het volledige nieuwsbericht leest u hier:  

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-

wetenschap/nieuws/2020/03/18/geen-eindtoets-in-groep-8-dit-jaar . 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2020/03/18/geen-eindtoets-in-groep-8-dit-jaar
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2020/03/18/geen-eindtoets-in-groep-8-dit-jaar
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Ik wens u, mede namens ons team, vooral een gezonde week.  

Met vriendelijke groet, 

Kees van Sprundel, directeur 

 

 

HANDREIKING HOE MET JE KIND OVER HET CORONA VIRUS TE PRATEN 

Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin ontvingen wij een handreiking over hoe met een 

kind over het corona virus te praten. Wij hebben deze als bijlage bij deze Weilustwekker 

gevoegd.  


