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Helmond 16-3-2020 
 
 
Betreft: Scholen dicht, nieuwsbrief 1  
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat een bijzondere dag, na een bijzonder weekend! 
Een school van normaal meer dan 600 kinderen, met slechts 16 kinderen! 
Als team hebben we een start gemaakt met de voorbereidingen voor de komende drie weken. 
Er is veel aanbod, er zijn veel stromingen en mogelijkheden.  
Wij nemen als team vandaag en morgen de tijd om ons (thuis)onderwijs te organiseren. 
Vanaf woensdag zullen onze OBS-kinderen een dag of weekplanning ontvangen, via de 
ouderportal. 
Op twee momenten per dag zitten leerkrachten achter hun computer om vragen te 
beantwoorden. 
Iedere dag krijgen jullie als ouder vanuit het MT een update, tussen 15.00 en 16.00 uur. 
Wij proberen zoveel mogelijk structuur en perspectief te bieden, maar jullie begrijpen dat voor 
ons de situatie ook nieuw is. 
Wij beseffen dat jullie thuissituatie hectisch is en dat jullie geen leerkracht zijn. Kinderen 
begeleiden en thuiswerken als ouder is een flinke opdracht. 
Het doel is dan ook het thuisonderwijs zo goed mogelijk op te pakken. Doe wat lukt, wat niet 
lukt, lukt niet. Belangrijker is, samen gezond blijven en goed de tijd doorkomen. Het liefste met 
wat leerrendement, maar wat niet lukt, lukt niet. Wij pakken de essentiële leerdoelen - waar 
instructie voor nodig is - na deze crisis zelf weer op, dat is niet aan jullie als ouders. 
 
Wat verwachten wij van jullie als ouder om het thuisonderwijs goed te kunnen organiseren? 

- Geef aan de eigen leerkracht van je kind (groep 3 t/m 8) een mailadres door. Dit is nodig 
om woensdag in de huiswerk omgeving van “basispoort” te komen. Dit mag bij alle 
kinderen van het gezin hetzelfde mailadres zijn, maar wel per leerkracht/kind apart 
doorgeven. Veel kinderen van groep 7 en 8 hebben dit al, dan hoeft het niet nog een keer. 
De leerkracht maakt dan de groepen aan. Daar krijgen jullie morgen meer nieuws over. 

- Kijk af en toe, als het lukt, met je kind mee, naar het huiswerk. Wij hebben de focus de 
komende weken op herhaling en het verstevigen van de basis en proberen werk te geven 
waar geen/zeer weinig instructie bij nodig is.  

- We geven ook “leuk” werk mee ter ontspanning. Dit is wellicht leuk om samen op te 

pakken. Geeft een andere dimensie aan de dag 😉. 
- Wij rekenen op de positieve inzet van ouders en kinderen om deze klus te klaren. Meer 

dan je best, kun je niet doen. 
 
Wat kunnen jullie als ouders van ons verwachten?; 

- Veel inzet om deze nieuwe situatie zo goed mogelijk om te zetten naar een andere, 
leerzame, prettige manier van thuisonderwijs. 

- Tussen 08.30 en 08.45 komt het huiswerk via de ouderportal (vanaf woensdag). 
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- Twee chatmomenten per dag met de leerkracht. Van 10.00-10.30 en van 13.15-14.15. 
- Wij zoeken naar diverse manieren om thuisonderwijs mogelijk te maken. Niet alles 

digitaal, niet alleen maar cognitief, maar zo gevarieerd en interessant mogelijk. 
Wellicht komen we langs of vragen we iets op te halen.  

- Het is een blijvende zoektocht naar de beste oplossingen. 
 
Ik besef dat deze brief zeker niet volledig is en er vanavond wellicht weer aanpassingen nodig 
zijn, maar nu is het toch het moment van sturen. Morgen weer een bericht. 
 
De school zorgt alleen voor opvang (geen onderwijs) indien kinderen géén verschijnselen als 
neusverkouden, hoesten, keelpijn of koorts hebben én ouders een vitale functie hebben en 
opvang niet zelf kunnen regelen. 
Wilt u wel gebruik maken van deze opvang, stuur dan een mail, met naam, klas en moment(en) 
naar sachakeijer@obsh.nl 
 
Rest mij nog jullie alle gezondheid en veel wijsheid toe te wensen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het hele team van OBS Brandevoort 
Joris Dekker 
Directeur OBS Brandevoort 
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