
HOE GAAT ONZE SCHOOL

OM MET 'ACHTERSTAND'
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ODE AAN HET THUISWERK
BERICHT NAMENS DE DIRECTEUR

Beste ouders/verzorgers,

 

Inmiddels is het al de vijfde week van het thuisonderwijs. Er wordt

door vele kinderen én ouders/verzorgers keihard gewerkt om dit

thuisonderwijs een succes te laten zijn. Een marathon wordt op dit

moment gelopen, niet alleen door ons, maar zeker ook door u als

ouder/verzorger. Een Harderwijkse meester heeft hierover een heel

toepasselijk liedje geschreven, waarin hij zingt over deze

thuisonderwijsmarathon. Een ode aan het thuisonderwijs, deze deel

ik graag met u.

 

We leven deze dagen toe naar de persconferentie van de

Rijksoverheid die komende week zal volgen. wij hopen allemaal

hierin meer duidelijkheid te krijgen over de situatie én wat dit zal

betekenen voor het onderwijs. Achter de schermen zijn wij op

school, maar ook bij het SKO (onze scholengroep) aan het

nadenken over mogelijke scenario's en wat dit zal betekenen voor

het onderwijs van uw kind(eren). Daarover hoop ik u volgende week

meer informatie te kunnen geven. De term 'achterstand' is de

laatste dagen volop in de media te vinden is. Hoe wij deze term

interpreteren en welke aandacht deze heeft, leest u verderop in

deze Jenapraat. 

 

Andy Vos

Directeur

 

AFGELASTINGEN IN MEI
TIPS VOOR OUDERS/
VERZORGERS

EN VERDER:

JENAPRAAT
E X T R A  E D I T I E  

Nieuwsbrief van Jenaplanschool St. Franciscus

 

UPDATE
1 6  A P R I L  2 0 2 0

 

 

IMPRESSIE

THUISONDERWIJS

http://www.franciscus-nunspeet.nl/


MEIVAKANTIE

De meivakantie staat voor de deur en daarover zijn wellicht

nog enkele vragen ontstaan, bijvoorbeeld over de

noodopvang, het eventuele thuiswerk voor kinderen en de

duur van de vakantie.

 

School

Onze school zal tijdens de meivakantie gesloten zijn.

Minister Arie Slob heeft in een brief aan de Tweede Kamer

laten weten dat leerkrachten tijdens de meivakantie vrij

mogen nemen. We horen tegelijkertijd ook zorgen bij

ouders/verzorgers, bijvoorbeeld over de combinatie tussen

het eigen thuiswerk en de kinderen of over de noodopvang.

 

Vakantie(werk)plan

In alle bouwen is er gesproken over deze zorgen en hebben

wij met elkaar de keuze gemaakt om een 'vakantie

(werk)plan aan te bieden. Dit vakantie(werk)plan biedt een

mogelijke invulling aan het eventuele thuiswerk in de

vakantie, waarbij er diverse (leer)activiteiten zullen worden

ingezet. U heeft de mogelijkheid om deze suggesties

(vrijblijvend) te gebruiken. Ook blijft het oefenprogramma

Gynzy gedurende de vakantie open voor alle kinderen. Het

oefenen met de vaardigheden kan ook hier door blijven

gaan. Bij de vakantiesuggesties zullen we ook diverse

'buitenmomenten' (in de eigen tuin) en andersoortige

activiteiten meenemen. Juist hiervan kunnen de kinderen

veel leren. Natuurlijk hopen wij dat u ondanks deze periode

ook met elkaar kan genieten van de vrije tijd en de

momenten samen.

 

Er zullen gedurende de meivakantie geen contact/

vraagmomenten zijn via Google Meet of Parro. Wij rekenen

hierin op uw begrip. 

 

Noodopvang

De noodopvang (24/7) wordt gedurende de meivakantie

centraal geregeld door Stichting Kindcentrum Nunspeet aan

de Eikbosserweg, de aansturing van deze noodopvang vindt

plaats vanuit de Gemeente Nunspeet. Ouders/verzorgers

waarvan kinderen in de afgelopen periode gebruik hebben

gemaakt van de noodopvang in verband met cruciale

beroepen hebben vorige week van mij een e-mail

ontvangen met informatie hierover.

 

Mocht u werkzaam zijn in een cruciaal beroep en de

opvang in de meivakantie niet zelf geregeld krijgen, dan

kunt u voor meer informatie contact opnemen via e-mail:

a.vos@franciscus-nunspeet.nl. Daarin neem ik u mee in de

wijze waarop u in contact kan komen met de noodopvang

voor in de meivakantie. 
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IMPRESSIE THUISONDERWIJS

In de vorige editie van deze Jenapraat deed ik een oproep

om foto's te delen van het thuiswerken. Een aantal

ouders/verzorgers heeft hier gehoor aan gegeven. Ik deel

deze foto's graag met u. 

 

TIPS VOOR THUISONDERWIJS

Als gevolg van het coronavirus bent u als ouder/verzorger

plotseling, naast opvoeder, ook leerkracht en onderwijs-

assistent. Een baan waar u wellicht niet meteen mee

bekend bent. Door Kennisnet is een website ontwikkeld die

ouders/verzorgers kan ondersteunen bij het geven

thuisonderwijs door middel van praktische tips op het

gebied van lesgeven, begeleiden, concentreren en

communicatie met school. Deze website delen wij graag u

met u.  https://ouders.lesopafstand.nl (klik hier)

 

Natuurlijk kunt u met uw vragen over de aangeboden

taken/planningen en of activiteiten terecht bij de

stamgroepleider van uw kind. Zij zijn elke werkdag tusen

9.00 en 12.00 uur beschikbaar via Parro. Mocht er een

moment zijn dat een stamgroepleider even niet beschikbaar

is, bijvoorbeeld door een Google Meet-videomoment, dan

zullen zij u hiervan op de hoogte brengen via Parro.

http://www.franciscus-nunspeet.nl/
https://ouders.lesopafstand.nl/


(LEER)ONTWIKKELING & ACHTERSTAND

Op zondagavond 15 maart 2020 kwam het bericht dat alle

Nederlandse scholen hun deuren moesten sluiten in het

kader van de gestelde Coronamaatregelen. Niet alleen in

Nederland, maar ook in vele landen om ons heen sloten de

(basis)scholen hun deuren. Het onderwijs op afstand werd

binnen no-time vormgegeven en duurt inmiddels al vijf

weken. De berichtgeving in de media over 'achterstanden',

'bijspijkeren', 'verlenging schooldagen', 'toetsen' en 'verkorte

vakanties' neemt toe. Daarmee groeit wellicht ook de zorg

over de ontwikkeling van uw kind(eren). Door u te

informeren over hoe onze school de (leer)ontwikkeling op

dit moment volgt en welke vervolgstappen wij zullen nemen,

hopen wij deze zorgen bij u weg te kunnen nemen. 

 

Focus in het thuisonderwijs

Vanaf de start van het thuisonderwijs zijn er door de

stamgroepleiders heel bewuste keuzes gemaakt. In het

aanbod van activiteiten, lessuggesties en taken ligt dan ook

voor een groot deel de focus op leerdoelen die in de

betreffende bouw centraal staan in deze periode van het

schooljaar. Wij hebben gekozen ons niet enkel te richten op

het herhalen van leerdoelen die wij in de periode hiervoor al

hebben aangeboden, maar juist door te gaan en te kiezen

voor het aanbod van de leerdoelen die normaal gesproken

ook aan bod komen. Natuurlijk worden hierin keuzes

gemaakt, omdat het onderwijs op afstand vormgeven wel

degelijk anders is dan echt naar school gaan. 

 

Volgen van kinderen

In de midden- en bovenbouw wordt de ontwikkeling van de

kinderen nauwgezet gevolgd door het gebruik van o.a.

Gynzy. Hierin vindt een groot gedeelte van de verwerking

op het gebied van rekenen en taal plaats. Gynzy is een

adaptief programma, waarin de leerdoelen kunnen worden

geoefend, aangepast op het niveau van het kind. De

stamgroepleiders geven hierin ook feedback of maken

aanpassingen voor kinderen, zodat de ontwikkeling op de

juiste manier gestimuleerd blijft. Ook de onderbouw werkt

inmiddels met Gynzy, als aanvulling op de dagelijkse

handelingssuggesties. Deze zijn namelijk ook erg belangrijk,

omdat spelen, bewegen en ontdekken bijdragen aan de

gehele ontwikkeling van het kind.

 

Groepsbesprekingen

Om de gehele ontwikkeling van de kinderen in de

stamgroepen goed te volgen vinden er ook nu

groepsbesprekingen plaats. Onze intern begeleider, Tom

van den Berg, bespreekt in een groepsbespreking de

kinderen van de stamgroepgroep met de stamgroepleiders.
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Opvallendheden in de ontwikkeling van het kind kunnen dan

ook direct worden gedeeld en eventuele acties kunnen

direct worden ingezet. De intern begeleider heeft daarna

ook contact met de directeur, zodat we alle kinderen goed

in beeld houden. Dit is een normale procedure op onze

school, die normaal gesproken ook wordt doorlopen. In

deze periode vinden de groepsbesprekingen online plaats.

 

Alle kinderen in beeld

De stamgroepleiders onderhouden via diverse kanalen

contact met kinderen en/of ouders/verzorgers. Bijvoorbeeld

door vragen te beantwoorden via Parro, feedback te geven

of een videomoment in te plannen. Hier kunnen we dan ook

aandacht hebben voor 'hoe gaat het met je?' De sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen is ontzettend

belangrijk, wat ons betreft het belangrijkste. De online

videomomenten, die we vanaf komende week ook inzetten

in de onderbouw, kunnen hieraan bijdragen. Wanneer we

moeilijker contact krijgen met het kind of met u als

ouder/verzorger zullen we op diverse manieren proberen in

contact te treden. Ook heeft de intern begeleider, Tom, een

telefonisch spreekuur gehouden waar u terecht kon met

vragen over uw kind m.b.t eventuele zorgen. Daarvan is

goed gebruikt gemaakt. Op dit moment zijn àlle kinderen bij

ons in beeld. 

 

Achterstand

Natuurlijk begrijpen we de zorgen over de mogelijke

'achterstand' van uw kind(eren). Maar kunnen we met elkaar

eigenlijk wel spreken over een achterstand? Op basis van

welke gegevens spreken we dan van een achterstand? Ten

opzichte van wie? De normgroep van de Citotoets? De

ranking op de PISA-lijst? Of kunnen we uitgaan van een

'collectieve achterstand', immers ieder kind in Nederland (en

vele andere landen) heeft nu een periode heel ander

onderwijs gehad. Het roept, ook bij ons, vragen op.

Verschillen tussen de kinderen, verschillen in ontwikkeling,

zijn er altijd. Ook nu. Ieder kind is uniek en mag zijn/haar

eigen ontwikkeling doorlopen, zeggen we ook vanuit onze

Jenaplanvisie. Normaal gesproken kijken we dan naar hoe

de ontwikkeling van het kind verloopt en wat het nodig

heeft om zich verder te ontwikkelen. Dat doen we ook nu en

zullen we ook straks blijven doen. 

 

Daarnaast is van groot belang om te blijven kijken naar wat

deze situatie ook allemaal brengt. We hebben in korte tijd

de digitale skills naar een hoger level moeten tillen, we zien

kinderen opbloeien door de extra persoonlijke aandacht of

één-op-één situatie die er thuis is, zien minder gestresste

kinderen én zien kinderen die leren op zoveel meer

manieren door in huis mee te doen met bv. het huishouden. 

http://www.franciscus-nunspeet.nl/


AFGELASTINGEN MEI 2020

Helaas zijn wij genoodzaakt ook alvast vooruit te

kijken naar de activiteiten die in de maand mei

gepland stonden. Naast dat het nu nog niet duidelijk

is wanneer scholen weer open mogen, zal onze

eerste focus in de periode dat wij weer open zijn

liggen op het sociaal-emotionele welzijn en de

(leer)ontwikkeling van de kinderen. Een aantal

activiteiten zullen wij al op voorhand moeten

annuleren. Natuurlijk begrijpen wij dat dit voor uw

kind en u een teleurstelling kan zijn. Ook wij als team

voelen deze teleurstelling, maar beseffen ook dat het

in deze tijd het beste zal zijn. Voor de maand mei

moeten wij helaas de volgende activiteiten

afgelasten:

 

Geplande weekopeningen- en sluitingen in mei

 

Groep 5 - nacht (14 & 15 mei)

 

Bouwfeestdag (20 mei) - o.v.b. van wijzigingen

 

Op welke wijze zorgen we ervoor dat de ontwikkeling

van alle kinderen na deze periode in beeld gebracht

wordt? Welke instrumenten hebben we hiervoor nodig en

met welk doel?

Welke leerdoelen moeten er worden nagestreefd? Hoe

verhouden deze zich tot de kerndoelen basisonderwijs? 

Welke aandacht is er voor de sociaal-emotionele

ontwikkeling van het kind? 

Op welke wijze hebben we aandacht voor het

welbevinden van het kind en geven we ruimte aan de

verwerking van deze periode?

Welke eventuele aanpassingen moeten er worden

gedaan in het onderwijsprogramma of aanbod?

Hoe ziet de inrichting en/of organisatie van het

onderwijs er uit na deze periode, rekening houdend met

eventuele 1,5 meter samenlevinng?

Kortom, kinderen maken ook nu een enorme ontwikkeling

door. Ze leren lessen voor het leven.

 

Actieplan

Dat wil niet zeggen dat we de schoolse ontwikkeling van

het kind nu los laten. We werken op school aan een

actieplan, waarin we beschrijven en verzamelen op welke

wijze we het onderwijs na deze periode vorm gaan geven.

Enkele belangrijke aspecten in dit actieplan zijn:

 

Bovenstaande vragen leven niet alleen op onze school.

Vandaar dat er bij ons schoolbestuur SKO een denktank in

het leven is geroepen, waarin verschillende directeuren,

intern begeleiders en de leden van het bestuursteam

Onderwijs & Kwaliteit bij elkaar komen. De uitkomsten van

deze denktank worden gedeeld met de scholen en sterken

ons bij het vormgeven van het onderwijs na deze periode.

 

Welbevinden

En als we dan spreken over het onderwijs na de periode,

waarbij we nu nog niet precies weten wanneer dat zal zijn,

dan spreken we in eerste instantie over welbevinden. We

kijken er enorm naar uit om alle kinderen weer te 'zien'.

Aandacht hebben voor het welbevinden, hoe de kinderen

zich voelen, de verhalen horen over hoe kinderen deze

periode hebben ervaren, weer leren om samen te werken,

samen te doen en de relatie met het kind en tussen

kinderen weer in levende lijve op te kunnen bouwen. Pas

dan zal elk kind weer ruimte hebben en voelen om te kunnen

leren. 

 

Kortom,
de gehele ontwikkeling van uw kind heeft alle aandacht en

onze school zal voor deze ontwikkeling heel bewuste keuzes

blijven maken. Daarover blijven wij u natuurlijk informeren.
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TIP: B-BOT

In de onderbouw werken we normaal gesproken met B-bot,

een programmeerbare robot, die we spelenderwijs inzetten

in allerlei ontwikkeldoelen, zoals het bevorderen van

creativiteit en ruimtelijk inzicht. De specialist op het gebied

van spelenderwijs leren programmeren is B-bot.nl. Voordat

deze periode begon hebben diverse ouders/verzorgers al

eens aangegeven of er ook mogelijkheden zijn om dit soort

programmeerbare robots ook voor thuis aan te schaffen.

Dat kan! Bovendien hebben zij op dit moment een mooie

actie: als ouder/verzorger van onze school krijgt u de

komende tijd namelijk 10% korting op B-Bot.nl (m.u.v. al

lopende aanbiedingen). Door een aanschaf te doen op B-

Bot.nl steunt u daarnaast onze school, want bij iedere

bestelling sparen wij automatisch mee voor mooie

producten die op school ingezet kunnen worden. Meedoen

is heel eenvoudig, mocht u iets willen aanschaffen op B-

Bot.nl gebruik dan onze kortingscode: 

 

SUPPORTFRANCISCUS

 

Vul deze code in bij het afrekenen, zodat de korting wordt

meegenomen in uw bestelling. Bovenstaande is natuurlijk

een vrijblijven tip en GEEN verplichte aanschaf.

http://www.franciscus-nunspeet.nl/

