Houten, 16 maart 2020
Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen van Wereldwijs,
Het zijn bijzondere dagen, we wensen allereerst iedereen gezondheid toe en veel succes bij het
inrichten van het leven thuis en op het werk.
Een schets
Vanmorgen zijn we met alle leerkrachten bij elkaar gekomen om te
werken aan, wat wij zien als onze opdracht de komende weken: het
opzetten van thuisonderwijs in deze periode om ervoor te zorgen dat
jullie kinderen blijven groeien in het leren.
Samen optrekken
We willen hier graag samen met jullie en de kinderen aan werken.
We begrijpen dat jullie ook thuis in deze tijd het nodige te
organiseren hebben, maar vertrouwen op een goede samenwerking.
Prioriteiten
Als prioriteit richten we ons op een basisprogramma waarvan we
verwachten en hopen dat het voor iedereen haalbaar is hier dagelijks
aan te werken. Het gaat hierbij om te vakken/ leergebieden:
- Rekenen
- Taal
- Spelling
- Lezen (begrijpend en technisch)
- Schrijven
- In de onderbouw spreken we over voorbereidende taal- en rekenactiviteiten en fijn motorische
oefeningen.
Daarnaast bieden we een aanvullend programma aan in de vorm van keuze- en/of extra taken. We
denken aan:
- Topografie
- Werkstukken
- Aanvullende speel en leeractiviteiten
- Aanvullende reken, taal, spelling, leesactiviteiten
ICT en Chromebooks
Om thuisonderwijs mogelijk te maken hebben we besloten de Chromebooks van school mee naar huis
te geven, dit geldt voor groep 4 t/m 8. Neem hiervoor een stevige tas mee. Het meegeven van deze
apparaten gaat op basis van vertrouwen. We vertrouwen erop dat er zorgvuldig met de
Chromebooks omgegaan wordt en dat deze, zodra de school weer open gaat, weer heel en netjes
terugkomen. Voor sommige groepen worden inlogcodes vrijgegeven. Ook hierin vertrouwen we erop
dat u en uw kind hier zorgvuldig mee om gaan. We willen u en uw kind ook expliciet vragen niet te
‘rommelen in het systeem’, bijvoorbeeld door allerlei verschillende opdrachten te maken. We vragen
de kinderen zich te houden aan het programma dat de leerkracht mailt of meegeeft en de
Chromebook alleen te gebruiken voor schoolwerk. De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen hun
lesinformatie op hun eigen mailadres.
Lesmateriaal
We geven werkboeken, boeken en werkbladen mee. Omdat we fysiek contact moeten beperken,
wordt het moeilijk voor de leerkrachten dit te volgen. We willen u vragen mee te kijken bij deze
opdrachten en in de gaten te houden hoe uw kind deze opdrachten maakt of uitvoert voor zover dit
binnen uw mogelijkheden ligt.

Ophalen materialen dinsdag 17 maart
Om het samenkomen in grote groepen te voorkomen delen
we de materialen morgen uit voor groep 2 t/m 8 van 8.30
tot 12.00 uur. De spullen liggen klaar op de tafel van uw
kind, denkt u ook aan de gymtas! We willen u vragen niet
in de school en op het plein te blijven praten met elkaar en
de school zo snel mogelijk weer te verlaten.
Niet vergeten:

Lesprogramma
Alle leerkrachten mailen een programma voor de leerlingen met specifieke informatie. Hier staat in wat
uw kind moet doen en hoe dit zoveel mogelijk digitaal gevolgd gaat worden door de leerkrachten. De
leerkrachten zijn op hun werkdagen dan ook ‘gewoon’ aan het werk en ook bereikbaar per mail tijdens
schooltijden voor vragen over het lesprogramma.
De eerste week 16-20 maart
Deze week is een week waarin we met elkaar zoeken en uitproberen. Het kan zijn dat bepaalde
dingen goed werken en andere dingen niet. Maandag maken we de balans op en bekijken we wat er
aangepast moet worden en wat we kunnen verbeteren.
Communicatie
Gedurende de week en de komende weken krijgt u bericht van de leerkrachten over het
lesprogramma. Vragen over het lesprogramma kunt u stellen via de mail.
Vanuit directie en bestuur krijgt u bericht zodra er iets te melden valt over de situatie rondom Corona
en informatie over de ‘rode draad’ in de aanpak van het thuisonderwijs.
Tot slot
Wij hopen de leerlingen zo snel mogelijk weer op school te zien. Het samen leren vinden wij het
mooiste, de school is te leeg zonder onze leerlingen. We doen ons uiterste best de kinderen op
afstand goed te begeleiden. Tot we de school weer kunnen openen hopen we, door samen op te
trekken, het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Wij gaan ervoor!
Vriendelijke groet namens het team,
René en Jorike, directie Wereldwijs

