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De beste wensen en de eerste dagen “onderwijs op afstand”
Allereerst de beste wensen voor 2021. Hopelijk een
jaar waarin we binnen afzienbare tijd weer kunnen
terugkeren naar ‘normaal’. Dat is iets waar iedereen
behoefte aan heeft. Maar voorlopig is dit nog niet aan
de orde…We zijn gestart met Onderwijs op afstand (in
ieder geval tot maandag 18 januari a.s.).
Evenals in de lockdown-periode voor de zomervakantie
gaan we ons uiterste best doen om, samen met u, het onderwijs zo goed
mogelijk voort te zetten en daarmee proberen om achterstanden bij de kinderen
te voorkomen. Daar hebben we de inzet van een ieder bij nodig: leerlingen,
leerkrachten en ouders.
Noodopvang
De school heeft de opdracht gekregen om 100% onderwijs te verzorgen en
daarnaast moeten we onder de reguliere schooltijden de noodopvang verzorgen
voor ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen. In tegenstelling tot de vorige
lockdown-periode doen nu meer ouders een beroep op deze opvang. Helaas
mogen wij nu onder schooltijd géén beroep doen op de kinderopvang. Zij zijn
alleen beschikbaar buiten de reguliere schooltijden. Dit alles verhoogt de druk op
het onderwijs en zal de kwaliteit van het onderwijs tijdens de noodopvang niet
ten goede komen.
Alle kinderen die zijn aangemeld voor noodopvang zijn geplaatst op de dagen
waarvoor u dit had aangevraagd. Wij doen echter een dringend beroep op u:
Mocht u onverwacht toch zelf opvang kunnen regelen voor eerder opgegeven
dagen, dan horen wij dat graag. Dit in het belang van uw kind en van de
collega’s die de noodopvang moeten realiseren naast het geven van Onderwijs op
afstand.
Bericht vanuit de interne begeleiding
De eerste week afstandsonderwijs zit er al weer bijna op. We waren met z’n allen
toch wel wat gespannen, wat gaat het worden deze keer? Het is dan wel niet
volledig nieuw, maar we hadden afgesproken dat we het deze keer anders
zouden aanpakken. Om de kans op achterstanden zo klein mogelijk te houden.
Dus weinig herhaling, maar doorgaan met de stof en de instructies zo veel
mogelijk zoals we ze ook in de klas doen.
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Inclusief de extra instructie voor leerlingen die
het nog net niet helemaal in 1 x beheersen. En
HOERA, het lukt. Maar dat vraagt van de
leerlingen wel veel discipline. Op tijd klaar zitten,
actief meedoen en als de instructie klaar is de les
afmaken (direct of later) zodat de nieuwe stof
direct geoefend wordt. En daar kunnen alle
leerlingen af en toe een handje hulp bij gebruiken. De kleuters omdat ze nog niet
zelf kunnen klokkijken en ze het inloggen nog niet helemaal zelf kunnen. Maar
ook de leerlingen van groep 8. Omdat pubers niet altijd kiezen voor wat goed
voor ze is 😉. En al die leerlingen daartussen in, omdat het toch af en toe wel
lastig is. We realiseren ons dat dat ook voor ouders niet altijd even makkelijk is.
Maar we vragen toch van jullie om je zoon/dochter te helpen. Omdat het zo
belangrijk is, juist nu, dat we alle kinderen erbij houden. Als wij kinderen missen
in de lessen, omdat ze niet ingelogd zijn, zullen we contact opnemen om te
vragen of daar een reden voor is. En om te zorgen dat ze er later die dag of
morgen in ieder geval weer bij zijn, zodat er zo min mogelijk onderwijstijd
verloren gaat. En ook op afstand kunnen we meedenken over hoe dat gaat
lukken. Laten we hopen dat we na de 19e weer naar school kunnen. Tot die tijd,
veel succes voor jullie en de leerlingen en ook voor het team.
Marjanne Overpelt, Interne Begeleiding.
Groep 8 en thuis onderwijs
We hebben vanuit verschillende kanten de vraag gekregen
of binnen OPSPOOR de groepen 8 naar school mogen. Ik
heb hierover contact gehad met mijn bestuur. Zij
verwijzen naar een eerder bericht dat ik ontving hierover.
Ik citeer;
Wij hebben uiteraard het nieuws gevolgd en vooralsnog zijn het alleen sommige
besturen in Amsterdam die dit doen. Dit wordt ondersteund vanuit de Gemeente
Amsterdam, maar niet vanuit de overheid. Wij volgen de lijn die opgesteld is
vanuit de overheid en hierin is geen onderscheid gemaakt tussen de groepen 8
en de rest van de school.
Heeft u al gehoord dat……
Ø We de eerste dagen problemen hebben gehad met het inloggen bij
Zuluconnect maar dat we kunnen melden dat de inlogproblemen zijn
opgelost. Zij hebben ontdekt dat er een bug zat in hun inlogsoftware.
Ø Dat we veel positieve reacties hebben gehad van ouders over ons geven
van les op afstand en dat we blij zijn met deze feedback?
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