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Jarigen van februari 

Samenvatting vragenlijst 
afstandsonderwijs 

Ondertussen hebben we er al 
vijf weken afstandsonderwijs 
op zitten. Het is voor zowel 
leerkrachten als ouders een 
enorme klus. Wat zijn we ont-
zettend trots op alle hardwer-
kende kinderen, betrokken 
ouders en onze lieve juffen en 
meesters. 
 
In de midden/bovenbouw wer-
ken de kinderen veel op Snap-
pet. We merken dat Snappet 
handig te gebruiken is thuis en 
dat de lessen daardoor goed kunnen doorlopen. Ook zien de 
leerkrachten op school wat er lastig is voor de kinderen en bij 
welke opdrachten er fouten zijn gemaakt of verbeterd. Deze 
fouten zijn voor de leerkrachten heel belangrijk, want zo kun-
nen zij zien wat kinderen nog lastig vinden. We vragen u als 
ouder dan ook echt om pas hulp te bieden nadat de fout ge-
maakt is. Snappet is een adaptief programma. Dit betekent 
dat als alle opdrachten goed gemaakt worden, Snappet het 
niveau omhoog aanpast. Dat betekent voor uw kind dat de 
opdrachten alleen maar moeilijker worden omdat het lijkt of 
uw kind geen fouten maakt en op een hoger niveau kan wer-
ken.  Daarnaast ziet de leerkracht ook niet dat er fouten wor-
den gemaakt en lijkt het alsof uw kind het goed heeft begre-
pen.  De leerkracht denkt vervolgens dat uw kind geen uitleg 
meer nodig heeft bij de opgave. Als uw kind wel fouten 
maakt dan kan de leerkracht  nog even met uw kind of een 
groepje kinderen aandacht besteden aan het leerdoel. Fou-
ten maken hoort erbij en is belangrijke informatie voor de 
leerkracht.  
 
We hopen snel weer veilig aan de slag te kunnen in de klas 
met alle leerlingen op school. Mocht u ergens tegen aan lo-
pen, neem dan direct contact op met de leerkracht van uw 
kind. 

6  Hira 26 Alper 

6  Nassim 28  Berkant 

13  Chainmae 28 Defne 

14  Zeldy 28 Dunya 

18  Tirza    

Belangrijke data 

14 februari  Valentijnsdag 
19 februari  Studiedag (geen les) 
22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 

 

Hartelijk dank voor de moeite die genomen is voor het invul-
len van de vragenlijst over het afstandsonderwijs. De periode 
van invullen was kort maar toch heeft 27% van de gezinnen 
de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen.   
U geeft ons gemiddeld een rapportcijfer van 7,4. Hiermee 
zijn we heel tevreden.  
De onderdelen digitale leermiddelen, hoeveelheid huiswerk 
en zelfstandige verwerking thuis worden ruim voldoende 
beoordeeld.  

We kregen ook wat tips. Bijvoor-
beeld het inbelmoment met de 
kleuters wat verkorten i.v.m. de 
spanningsboog en misschien wat 
meer korte werkjes of inbelmo-
menten verdeeld over de dag. 
Soms is de hoeveelheid stof in de 
bovenbouw wat veel en enkele 

ouders geven aan dat even buiten spelen ook belangrijk is op 
een intensieve online schooldag. Hier gaan we zeker naar 
kijken en dit nemen we mee als aandachtspunt.   
 
Positieve punten zijn de tevredenheid over de geleende divi-
ces en het streven om het onderwijs te blijven verbeteren. 
Het dagelijks contact met de 
leerkracht en de inzet van het 
personeel wordt vaak ge-
noemd als punt waar u als ou-
der tevreden over bent. Meer 
dan de helft van de ouders 
geeft ook aan zeer tevreden te 
zijn over het contact met de 
leerkracht. We zijn uiteraard enorm blij met deze positieve 
feedback . Fantastisch dat de inzet van het team door u als 
ouder wordt gezien en bedankt voor dit mooie compliment.  



Would you be my Valentine? 

We hadden beloofd dat we nog wat foto's met u zouden de-
len zodra we weer een stapje verder waren met de inrichting 
van de hal. Het schilderwerk is af en de hal is een prachtige 
bibliotheek geworden waar kinderen kunnen lezen en wer-
ken. Er zijn naast leesplekken ook werkplekken gecreëerd 
waar kinderen zelfstandig kunnen werken.  

Het logo van De Ark heeft een 
mooi plekje gekregen aan de gevel 
en is inmiddels verlicht met een 
grote spot erop.  

Als je eenmaal begint met oprui-
men en herinrichten dan ontstaan 
er steeds meer ideeën. We hebben 
met elkaar nog eens kritisch geke-
ken naar materialen en het gebruik 
van alle ruimtes in de school met 
als resultaat een grote schoon-

maak  en enkele groepen/lokalen die we verhuisd hebben 
naar een andere ruimte. Hierdoor hebben we boven een ex-
tra ruimte kunnen creëren waar kinderen kunnen werken en 
eventueel extra begeleiding kunnen krijgen. We zijn nog niet 
klaar met de herinrichting en de grote schoonmaak. We ho-
pen dit deze week te kunnen afronden en dan volgen er ui-
teraard weer foto’s in de app. We houden u op de hoogte. 

De Ark wordt steeds mooier 



Mediawijsheid 

Kinderen van ouders met een cruciaal beroep komen naar 
school. Daarnaast vangen we ook kinderen op die extra 
kwetsbaar zijn in deze periode. De scholen zijn uiteraard niet 
voor niets gesloten. Voor ons is het steeds weer afwegen wel-
ke kinderen we naar school laten komen en hoe vaak dit nodig 
is. Het liefst zouden we zoveel mogelijk kinderen laten komen. 
We missen de kinderen enorm en kunnen niet wachten tot we 
weer gezellig met volle groepen aandacht kunnen besteden 
aan het samen spelen, samenwerken en samen zijn. De focus 
ligt nu nog steeds op het afstandsonderwijs. Omdat leerkrach-
ten hier veel tijd aan besteden kunnen we maar een beperkt 
aantal kinderen opvangen op school. We hopen op uw begrip. 
U kunt ervan uitgaan dat we constant afwegen welke keuzes 
we hierin maken. De scholen zijn nog tot minimaal 8 februari 
gesloten dus we moeten volhouden en er het beste van ma-
ken.  
  
Ook bij de noodopvang zijn de 
kinderen gewoon aan het werk 
en zij volgen de online lessen, 
net als alle kinderen thuis.   
In de middag organiseren we 
voor kinderen van ouders met 
een cruciaal beroep een activi-
teit zodat zij ook een beetje 
kunnen ontspannen en plezier 
maken. Vorige week hebben we 
bijvoorbeeld pindakettingen 
gemaakt voor de vogels buiten. 
Zo hebben zij dankzij de kin-
deren, ook in deze koude dagen, wat lekkers te eten.  

Op school wordt er o.a. bij de ICT lessen ook al veel aandacht 
besteed aan mediawijsheid. Hoe ga je op een veilige  en slim-
me manier om met beschikbare media? Hoe kun je zorgen 
dat je optimaal kunt deelnemen aan de digitale wereld om je 
heen? Het leren omgaan met deze digitale wereld is echt iets 
wat kinderen moeten leren en hier hebben ze ons bij nodig.  
Ook bijvoorbeeld de manier van deelnemen en communice-
ren met anderen op social media is hier een voorbeeld van.  
 
Samen online pesten voorkomen 
Kinderen moeten leren dat alles wat je op social media deelt 
door anderen gelezen kan worden. Dit betekent dat je goed 
moet nadenken over wat en hoe je iets opschrijft zodat je ook 
online rekening kunt houden met anderen.  
Nu we online lesgeven hebben we opeens dagelijks online 
contact en kunnen kinderen ook met elkaar communiceren 
op afstand. We zien helaas 
dat niet alle kinderen veilig en 
slim gebruik maken van Mi-
crosoft Teams als communica-
tiemiddel. Als leerkrachten dit 
zien dan spreken zij leerlingen 
hier direct op aan en bespre-
ken we wat we van hen ver-
wachten. Omdat er nu veel 
thuis wordt gewerkt in Micro-
soft Teams hopen we dat u als 
ouder hier ook een rol in kan 
spelen. Praat met uw kind 
bijvoorbeeld over het gebruik van de chat. Leg uit dat in de 
chat dezelfde gespreksregels gelden als in het normale leven. 
De persoon in de chat is een echt mens, bijvoorbeeld je klas-
genootje. Zeg geen dingen die je normaal in de klas ook niet 
tegen elkaar zou zeggen omdat het de ander kan kwetsen. 
Laten we proberen samen alert te zijn op het online gedrag 
van de kinderen en kinderen hierin begeleiden. Zo leren we 
hen ook online respectvol met elkaar om te gaan. 

Noodopvang 

TIPS en TOPS voor THUIS 

De nationale voorleesdagen zijn alweer voorbij. Na een ge-
slaagde online opening met het prentenboek van het jaar 
"Coco kan het!" zijn we verder gaan 
voorlezen in de onderbouw.  
Elke dag is er een verhaal voorgelezen 
door een juf, meester of een mama. 
In de bovenbouw is er door de leer-
kracht voorgelezen.  
De voorleesdagen zijn er omdat veel 
voorlezen aan jonge kinderen een 
bijdrage levert aan de taalontwikkeling. 
Via het voorlezen ontwikkelen kinderen naast een goede 
woordenschat ook hun mondelinge taalvaardigheid en maken 
zijn kennis met "boekentaal", taal die afwijkt van de dagelijkse 
omgangstaal. 

We hebben de voorleesdagen 
afgesloten door het filmpje "wij 
blijven voorlezen, jullie ook?". 
Alle tekeningen die we terug 
hebben gekregen waren prach-
tig. 
De winnaar van de tekenwed-
strijd  is geworden...IBRAHIM!  
Voor jou ligt het boek van Coco 
en de knuffel klaar op school. 

Nationale Voorleesdagen 

Tot slot nog een paar tips en tops van de juffen en meesters. 
 
TIPS 
-Begin in de ochtend met werken. Dan kan 
je tot 15.00 bellen en vragen om hulp. 
-Ga niet gokken op de Snappet maar vraag 
het de juf of meester. 
-Zorg dat je bureau opgeruimd is als je gaat werken. Creëer 
een nette werkplek. 
Leg je rooster naast je laptop en streep door wat je gedaan 
hebt. Zo zie je precies wat je nog moet doen en wat al af is.  
TOPS 
-Heel goed dat er vragen gesteld worden. 
-Fijn dat veel kinderen om 8.45 uur al online klaar zitten om te 
beginnen met hun werk. 
Veel kinderen stoppen niet met werken op de Snappet als zij 
een rood poppetje hebben.  Ze gaan door tot ze groen zijn. 
Groen = Groeien!  
Kinderen geven elkaar ook complimentjes, super leuk! 


