
  
 
Aan de ouders van onze leerlingen, 
 
Afgelopen zondag besloot de overheid alle scholen in Nederland te sluiten. Een maatregel 
met grote gevolgen. We moesten -met spoed- het thuisonderwijs voor onze leerlingen gaan 
organiseren. Een pittige opdracht, maar ook een mooie uitdaging! 
 
Trots, is het overheersende gevoel bij mij, nu onze school een week gesloten is. 
Trots, op alle leerkrachten van De Weerklank. Met elkaar hebben we een fantastische klus 
geklaard.  
Maandagmorgen waren alle leerkrachten op school en hebben we met elkaar beleid 
afgesproken voor (t)huiswerk en met elkaar het onbekende terrein van onderwijs op afstand 
verkend. 
Binnen een dag lag er voor de kinderen van groep 3 t/m 8 een pakket (werk)boeken en 
schriften klaar waarmee de leerlingen thuis aan de slag konden. Ook lag er een weekrooster 
met activiteiten klaar op hun tafeltje voor de eerste week. Deze leerlingen hebben daarnaast 
een chromebook mee naar huis gekregen. Dit ‘pakket’ hebben ouders en kinderen maandag 
al opgehaald. 
 
De leerkrachten van de onderbouw (groep 1/2) hebben elke werkdag contact met ‘thuis’ via 
de mail. Via de mail worden opdrachten en activiteiten doorgegeven aan de ouders om met 
kinderen te doen. Kleuters werken thuis (digitaal) met Schatkist. 
Met behulp van het chromebook werken de groepen 3 t/m 8 met meerdere mogelijkheden 
van Google. Kinderen maken hun huiswerk m.b.v. CloudWise. Via CloudWise komen de 
kinderen bij de digitale methodesoftware van o.a. ‘Wereld in Getallen’ en ‘Mijn Klas’. 
Leerkrachten en leerlingen communiceren met elkaar via Classroom: er worden vragen 
gesteld en beantwoord. Via Classroom worden instructie gegeven en opdrachten gekoppeld 
met Google Drive. Tevens worden via Classroom instructiefilmpjes gedeeld van Youtube.  
Met behulp van Google Hangouts was (is) er contact tussen leerlingen onderling en tussen 
leerkrachten en leerlingen. Leerlingen helpen elkaar online met huiswerk. Leerkrachten 
geven instructie en informeren naar de voortgang en welzijn van kinderen d.m.v. videobellen.  
Dit zijn leerzame, maar ook gezellige contacten.  
Alle leerkrachten en kinderen hebben de afgelopen week enorme digitale stappen gemaakt 
richting het onderwijs van de toekomst! 
 
Na een week zien we dat de kinderen hun huiswerk met grote inzet en enthousiasme maken.  
Alle dagen zijn kinderen -vooral- ‘s morgens hard aan het werk. Compliment aan de 
kinderen. Zij tonen zich thuis medeverantwoordelijk voor hun schoolwerk en zijn bewuster 
eigenaar van hun leerproces. Top! 
 
Een woord van dank aan de ouders. Zij nemen thuis activiteiten over van de leerkrachten.  
Zij geven instructie aan leerlingen en zorgen mede voor de organisatorische voortgang van 
het thuisonderwijs. We zijn blij met de vele positieve reacties van ouders. Het is goed te 
ervaren dat vele ouders onze inzet zien en waarderen. Hartverwarmend! Dank daarvoor.   
 
Volgende week (t)huiswerk week 2. De leerlingen hebben hun werk voor de 2e week gisteren 
ontvangen via de mail/Classroom. We hopen op dezelfde positieve wijze met elkaar verder 
te gaan. Bij onduidelijkheden, vragen mag u bellen, appen of mailen. Elke dag zijn minimaal  
2 leerkrachten op school aanwezig. 
Al met al ben ik trots op ‘mijn’ leerkrachten en trots op onze ouders en leerlingen. 
Met elkaar vormen we een geweldig team met enorme betrokkenheid. Hopelijk kunnen we 
elkaar op 6 april weer ontmoeten. We missen de kinderen en de kinderen missen elkaar.  
 



Het team wenst iedereen veel sterkte in deze periode, thuis en op het werk. Laten we in 
deze tijd oog hebben voor elkaar. Voor onze kinderen, onze dierbaren en de mensen in onze 
omgeving.   
 
Ik hoop en bid dat we gezond mogen blijven en dat iedereen kracht mag krijgen om zijn werk 
te blijven doen: op zijn werkplek of thuis! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens ieder, 
 
Steven van Schaik. 
directeur. 
 

      


