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Beste ouders, 
 
Deze keer een maandbrief met een geheel andere inhoud. Door de corona crisis is zo’n beetje alles veranderd op 
school. De leerkrachten zitten veelal thuis om daar alle thuiswerk samen te stellen en jullie hebben de rol 
overgenomen van de leerkrachten. Op school is het uiterst rustig. In het hele gebouw worden een aantal leerlingen 
opgevangen die gebruikmaken van de noodopvang. Ik ben meestal op school te vinden waar ik probeer alles zo goed 
mogelijk te coördineren. Dagelijks tref ik enkele leerkrachten die de noodopvang verzorgen.  
Contacten, besprekingen en vergaderingen verlopen via Hangouts of Meet.  
Ik hoop dat deze situatie spoedig veranderd!  
Kijkend naar de ontwikkelingen denk ik dat we a.s. dinsdag het bericht krijgen dat de sluiting van de scholen verder 
voortgezet gaat worden. In onze planning en realisatie van het thuisonderwijs houden we al rekening met dit scenario.  
 
Thuisonderwijs 
Het thuisonderwijs is de eerste 3 weken voornamelijk gericht op onderhouden van kennis. Minder op het uitbreiden 
van kennis. Dit gaat veranderen. We gaan ons de komende weken veel meer richten op het uitbreiden van kennis. Dit 
vergt een andere aanpak. Er moeten meer instructies komen in verschillende vormen. Leerkrachten zullen meer 
methodisch gaan werken. Sommige leerkrachten passen dit nu al enigszins toe.  
Het gebruik maken van de digitale leeromgeving (dlo) van onze school is natuurlijk van cruciaal belang. Via deze  
dlo zijn software programma’s uitstekend te benaderen. Leerkrachten kunnen dit allemaal klaarzetten in deze dlo. 
Programma's  die we gebruiken zijn o.a. google classroom, gynzykids, squla, veiligleren lezen, klasbord, hangouts 
enz. Ook wordt er gebruik gemaakt van de omgeving van youtube. Leerkrachten gebruiken dit voor instructiefilmpjes 
op te zetten.  
Programma's die gebruikt worden verschillen per bouw. We proberen hier meer structuur in te krijgen. Soms best 
lastig omdat programma's soms niet goed werken vanwege overbelasting, de kennis in omgaan met de  programma's 
bij leerkrachten verschillend is en programma's niet geschikt zijn voor alle bouwen.  
Het is wel van uiterst belang dat uw zoon of dochter haar digitale leeromgeving wel goed moet kunnen benaderen en 
hierin kan werken.  
Mocht dit niet goed, gaan geef dat aan bij de leerkracht. Wij kunnen dan kijken of er een geschikte oplossing 
gevonden kan worden.  
 
 
Eind Cito groep 8 
Zoals jullie in het nieuws al gehoord hebben is de Eind Cito voor groep 8 dit jaar afgelast. Vanuit het ministerie 
krijgen wij richtlijnen over, hoe we, hiermee om moeten gaan.  Met de leerkrachten van groep 8 werken we dit verder 
uit naar de situatie op het Jongleren. Hierover later meer.  
 
Noodopvang  
Op dit moment is er elke dag van de schoolweek noodopvang voor leerlingen van het Jongleren. Per dagdeel komen er 
een tweetal leerkrachten die zorgdragen voor deze opvang. Sommige dagen zitten behoorlijk vol. In overleg met 
betreffende ouders proberen we te spreiden waar mogelijk. Mocht de opvang zo groot worden dat we dit zelf niet 
kunnen opvangen gaan we in gesprek met met andere scholen in de Schuytgraaf.  
Mijn voorkeur gaat uit naar een oplossing binnen onze eigen school.  

Basisschool Het JongLeren info.hetjongleren@floresonderwijs.nl www.hetjongleren.eu  

mailto:info.hetjongleren@debasisfluvis.nl
http://www.hetjongleren.eu/


 
 
Instroomgroep 
Ondanks het feit dat we gesloten zijn gaan we aan de gang met het inrichten van de instroomgroep. Na de Pasen komt 
het bestelde leerlingmeubilair voor deze groep. Alles zal dan ingericht worden voor het moment dat we weer kunnen 
beginnen. Persoonlijk ga ik ervan uit dat dit in mei zal gaan gebeuren.  
 
Nieuwe leerkrachten  
 
Femke Paes 
Per 1 april komt Femke in dienst als leerkracht op  het JongLeren. Femke is de vervangster voor Chantal Lijbers. Zij 
zal voor resterende deel van dit schooljaar op de maandag en vrijdag in groep 1-2 B de groepsleerkracht zijn en op de 
dinsdag in groep 4 van Saskia. Vanaf 1 april zal zij actief zijn, samen met de andere leerkrachten van de onderbouw 
met het samenstellen van de thuis leerpakketten en zal zij meewerken in de noodopvang.  
Wij wensen haar natuurlijk veel succes.  
 
 
Mariska Rosier 
Per 9 april is Mariska de nieuwe leerkracht voor de instroomgroep voor het resterende deel van dit schooljaar. Net als 
voor Femke een zeer speciaal begin. Haar eerste bezigheden zullen te maken hebben met het inrichten van het lokaal, 
deelnemen aan de huiswerk pakketten en meedraaien in de noodopvang. Op deze wijze maakt zij in elk geval fysieke 
kennis met een aantal leerlingen. Wanneer de school weer open gaat zal zij fulltime aan de slag gaan met de 
instroomgroep. Wij wensen haar veel succes op het JongLeren.  
 
 
Activiteiten 
Normaal gesproken sluiten we de nieuwsbrief af met een agenda waarop alle activiteiten en speciale dagen vermeld 
zijn die er in de komende periode plaatsvinden. Vanwege de sluiting van de school gaan deze natuurlijk niet door. Ik 
kan niets zeggen hoe het in de komende weken gaat verlopen. A.s. dinsdag krijgen we waarschijnlijk hier meer 
duidelijkheid in. Van leerlingen krijgen we steeds meer vragen over de musical / afscheidsavond. Gaat deze door??! 
Helaas kan ik hier geen antwoord op geven. De leerkrachten van groep 8 hebben wel nagedacht over het scenario als 
de school in de laatste periode wel weer opengesteld wordt. Dat klonk best positief.  
 
 
Tot zover de nieuwsbrief van april. 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u zich altijd wenden tot de leerkrachten of tot 
mij. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jack van der Beek 
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