NIEUWSBRIEF
24-09-2020
IN DEZE
NIEUWSBRIEF:
Onderwijs op afstand

Onderwijs op afstand

Waarom?
Thuisonderwijs
Fysiek en Online
Wat doen we wanneer?
Is uw kind verkouden?
Wanneer moet mijn kind thuisblijven
Wat en hoe communiceren wij?

In deze speciale nieuwsbrief willen wij u vertellen hoe
wij als school, in geval van nood, vanaf nu ons
onderwijs gaan organiseren wanneer er een
leerkracht ziek of afwezig is. De werkwijze is tot stand
gekomen in overleg met het team, met instemming
van de MR en heeft een akkoord van de
leerplichtambtenaar.

Registratie Verzuim

We hopen zo duidelijkheid te schetsen in een tijd die
veel vragen en onzekerheden met zich meebrengt.
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Bedankt

Het team De Regenboog

Heeft u geen laptop of computer?

Waarom?
We zijn op dit moment een aantal weken gestart en
al meer dan 10 medewerkers hebben zich vanwege
verkoudheidsklachten afwezig gemeld. Zij komen
dan thuis te zitten in afwachting van een test en de

uitslag. Gelukkig hebben wij sinds deze week een
voorrang in de teststraat! Helaas lopen de
wachttijden hier ook al op tot een paar dagen.
Vanwege het lerarentekort zijn er geen invallers
beschikbaar. Wij kunnen een klas opvangen door
een onderwijsassistent voor de groep te zetten of
ons eigen personeel vragen om een dag extra te
werken. Soms lukt dit, soms niet. Ter illustratie,
afgelopen zes weken hebben wij twaalf keer een
groep zelf kunnen opvangen en zeven keer een
groep een dag naar huis gestuurd(gr ½) of
thuisonderwijs gegeven.

Thuisonderwijs
Wij zullen als het ons niet lukt om een vervanger te
vinden, overgaan op thuisonderwijs. Dit betekent dat
de leerlingen niet naar school komen maar thuis
onderwijs aangeboden krijgen. Hieronder vertellen
wij hoe we dit vormgeven.
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Fysiek en Online
Om het thuisonderwijs vorm te geven werken we
met twee onderdelen. Een fysiek thuiswerkboekboek en een online werkomgeving waar de
leerlingen vanuit thuis kunnen inloggen. Het online
werken doen we, net als op school via ons portal
Cloudwise/Cool. Hierin zit o.a. het programma
Google Classroom waarin de leerlingen hun
huiswerk kunnen vinden en op afgesproken tijden in
contact kunnen komen met de leerkracht via Google
Meet. Op maandag 28 september gaan de
thuiswerkboeken mee naar huis. U moet deze bewaren

Hierbij een
instructievideo hoe google classroom werkt:
https://sites.google.com/cloudwise.nl/blijvenleren
metcool/voorleraren/instructievideos#h.tghdog1k1rbo

totdat de leerkracht hierover instructies geeft.

Wat doen we wanneer?
We versturen elke dag een bericht naar ouders
gedurende de periode van thuisonderwijs. Hieronder
specifiek per situatie wat we per dag doen.
Leerkracht afwezig vanwege
verkoudheidsklachten(in staat te werken)
Dag 1: Alleen fysiek thuiswerkboek.
Dag 2 en 3 etc. : Instructies * + Online verwerking +
thuiswerkboek .
Leerkracht afwezig ziek (niet in staat om te werken)
Dag 1 en 2: Alleen thuiswerkboek.
Dag 3 etc.: Online verwerking + thuiswerkboek.

Leerling afwezig vanwege verkoudheidsklachten(in
staat te werken)
Dag 1 en 2: Alleen thuiswerkboek.
Dag 3 etc.: Online verwerking + thuiswerkboek.
Leerling afwezig ziek(niet in staat om schoolwerk te
maken)
Dag 1 etc.: Maakt geen werk. Eventueel in overleg
met ouders iets uit het thuiswerkboek

*Op een thuiswerkdag waarbij instructies worden gegeven door de leerkracht treffen alle
leerlingen elkaar om 09.00u online om de dag te openen.
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Is uw kind is verkouden?
Vanaf maandag 21 september zijn leerlingen met
een neusverkoudheid weer welkom op school. We
doen daarbij wel een groot beroep op uw gezonde
verstand.
Want een kind dat heel erg verkouden is, kan zich
wel niet ziek voelen maar wel andere leerlingen

aansteken of de leerkracht. We vinden het dan ook
heel spannend. Bij een verkoudheid van de
leerkracht moet deze zich laten testen. We doen er
alles aan om zo vitaal mogelijk te blijven maar
vragen daarbij dan ook op uw medewerking. Wilt u
echt goed nadenken wanneer u uw kind met een
Verkoudheid naar school stuurt. Wanneer uw kind
echt heel erg verkouden is en zogeheten bacillen
verspreid doormiddel van hoesten en veelvoudig
niezen of last heeft van een erge loopneus, houdt uw
kind dan thuis, totdat de ergste verkoudheid over

Wanneer houd ik mijn
kind thuis?
Als uw kind heel erg verkouden is en echt overal
bacillen verspreid willen wij u vragen om uw kind
thuis te houden. Ook wanneer in uw gezin Covid19
positief getest is moet het hele gezin in
thuisquarantaine. Als de positief geteste persoon
24u klachtenvrij is moet het gehele gezin nog 10
dagen thuis blijven.

Wat en hoe communiceren wij?
Vanuit de schoolleiding:
Zodra wij weten dat een leerkracht afwezig is hoort
u dat via SocialSchools van ons, het liefst de avond
van te voren of op de dag zelf voor 7.30u.
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Vanuit de leerkracht:
Op de dag zelf ontvangt u een
bericht rond 8.30u via SocialSchools wat er deze
dag aan activiteiten gepland staan. Zo weet u waar
uw kind mee bezig is of wat uw kind moet doen. Op
dag 1 en 2 gaat het thuiswerken middels het
thuiswerkboekboekje. Daarna zullen we overgaan
op online les.
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Heeft u geen computer
of laptop?
Heeft u thuis geen computer of laptop waarachter
uw kind kunt werken dan kunt u er één van school
lenen.

Dan kunt u bij de leerkracht een contract
ondertekenen en elke keer wanneer uw kind
thuisonderwijs ontvangt krijgt uw kind een laptop
mee van school. We vragen u wel om hier zorgvuldig
mee om te gaan en zodra de lessen op school weer
worden hervat dat u de laptop weer inlevert.

Registratie verzuim
Wanneer leerlingen door overmacht thuisonderwijs
volgen voldoen we aan de leerplicht. Hiervoor zijn we
wel verplicht om een goede registratie bij te houden.
Hier hoort ook bij dat wanneer leerlingen niet
deelnemen aan de online meetmomenten en/of ze
geen huiswerk maken ze (ongeoorloofd) afwezig
worden gemeld. Uiteraard hopen we dat we zoveel
mogelijk lessen regulier kunnen doorgaan maar
hebben bovenstaande geregeld om
leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen.
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u mailen met
de directie.

Bedankt
We begrijpen dat wij veel van u vragen. Echter zien
wij geen andere mogelijkheden dan een beroep op u
te doen. Zodat wij ons zoveel mogelijk kunnen
richten op het geven van onderwijs.
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