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Nunspeet, 26/03/2020

Betreft:  Nieuwe update inzake ontwikkelingen coronavirus / schoolontwikkelingen.

1. Evaluatie rondom het afstandsleren zoals uitgevoerd door ouders van de klankbordgroep en
leerkrachten;

2. De voorwaarden om als gezin een Chromebook van school in bruikleen te krijgen om het
afstandsleren beter te kunnen organiseren / vorm te kunnen geven;

3. De noodopvang (algemene update).

Beste ouders/verzorgers,
Beste collega’s,

Zoals afgesproken communiceren wij in deze tijden van crisis open, transparant en veel met u.
Daarom opnieuw een update rondom de lopende zaken en ontwikkelingen op De Bron.

Deze update betreft drie hoofdonderwerpen zoals hierboven benoemd en is bedoeld voor
ouders/verzorgers en de leerkrachten/medewerkers van de school. Ik maak daarnaast gebruik van de
gelegenheid om (tip van zowel ouders als leerkrachten) de site https://www.dagopening.nl/ van harte
bij u aan te bevelen.

Hiermee kan de schooldag thuis ook ‘bijbels’ geopend worden. We mogen onze zorgen in de handen
van onze hemelse vader leggen. De website is speciaal bedoeld en opgezet voor het thuisonderwijs.
Zie ook https://www.dagopening.nl/doel

1. Evaluatie rondom het afstandsleren zoals uitgevoerd door ouders van de klankbordgroep en
leerkrachten

We bedanken de ouders van de klankbordgroep en de leerkrachten hartelijk voor de evaluatie rondom
het afstandsleren tot nu toe.

Dit heeft veel waardevolle informatie opgeleverd over wat ouders/verzorgers als overzichtelijk, handig
en prettig ervaren als het gaat om hun (eigen) ondersteuning aan de kinderen en het opzetten
/organiseren van het thuisleren.

U moet dan denken aan:
- de overdracht en instructie voor ouders rondom het basis (of extra) werk;
- de aard van de contacten die er zijn met ouders en kinderen;
- het aanleveren van de antwoorden / correctie of het insturen van foto’s van het gemaakte werk.

Verder werd aangegeven dat er verschillen zijn tussen de aanpak van de leerkrachten van de
verschillende groepen soms in relatie met digitale aspecten van het afstandsleren. Intern is er een lijst
gemaakt van alle ‘gewaardeerde acties en goede werkwijzen’ in de ogen van ouders m.b.t. het
afstandsleren en de organisatie en monitoring daarvan. Daarnaast is er een  - gelukkig veel korter -
lijstje gemaakt – met algemene aanbevelingen en tips van ouders en van zaken die mogelijk (nog)
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beter zouden kunnen. Sommige van die ideeën zijn uiteraard ook persoonsgebonden en/of afhankelijk
van de persoonlijk thuissituatie zoals een ‘gebrek’ aan laptops /computers en/of Chromebooks.
Daarover meer bij punt 2.

Als school en ouders hebben we een gezamenlijk belang rondom het zo goed als mogelijk ‘blijven
leren’ van ‘onze’ kinderen. Op schoolniveau zijn daarom kaders verwoord rondom het afstandsleren
en is nieuwe kennis gedeeld.  Dit is zeker belangrijk aangezien het de verwachting is dat de scholen
ook na 6 april gesloten zullen zijn.

De groepsleerkracht houdt de regie op het afstandsleren; maar alle leerkrachten gaan zich - door
onderlinge ondersteuning – steeds verder ontwikkelen rondom de onderstaande aspecten van het
afstandsleren:

1. het (regelmatig) contact (digitaal/telefonisch) met leerlingen en/of ouders rondom het schoolwerk
en het welbevinden/motivatie van de kinderen. Juist dat laatste is heel belangrijk;

2. het alert zijn op en werken aan de kwaliteit van de aangeboden lesstof en de wijze waarop de
instructie (uitleg) en de lesstof zelf wordt (aan)geboden aan kinderen en/of ouders;

3. het monitoren of het schoolwerk wordt gemaakt, wat de resultaten zijn en of hier in kind belang op
gestuurd kan worden (maatwerk).

Mocht de school langer gesloten zijn dan tot 6 april – en die verwachting is er zeker - herhalen we de
evaluatie nog eens en kijken we naar de bovenstaande kaders.

Voor nu wensen we kinderen, ouders en leerkrachten vooral een goede samenwerking toe!

2. De voorwaarden om als gezin een Chromebook van school in bruikleen te krijgen om het
afstandsleren beter te kunnen organiseren / vorm te kunnen geven;

In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat afhankelijk van de persoonlijke situatie en
omstandigheden in de gezinnen (het aantal schoolgaande kinderen) er een ‘tekort’ aan middelen zoals
laptops en/of Chromebooks kan zijn om het afstandsleren goed te organiseren.

De Bron heeft een beperkt aantal chromebooks beschikbaar, waarvan er al een aantal al zijn
uitgeleend aan gezinnen waarvan we weten dat er zorg is en/of een Chromebook nodig was.
Het stond nog op de ‘to do’ lijst om contact op te nemen met deze gezinnen rondom het gebruik.

We gaan dit nu combineren met nieuwe aanvragen. Hieronder leest u de gedachten en voorwaarden
rondom dit geheel. Omdat het een ‘hele operatie en organisatie’ is, zal ik dit heel transparant doen.

1. Het werken met Chromebooks is zeker in groep 5 t/m 8 ook een ‘manier van werken’ geworden.
De laatste 2 jaar heeft de school rond geïnvesteerd in chromebooks en laadkarren. U las daarover
in de nieuwsbrieven van de afgelopen jaren.
Op school werken de kinderen er ‘om de beurt mee,’ ook omdat er onvoldoende budget is om
bijv. vanaf groep 5 voor elke leerling een Chromebook te hebben.  Dat samenwerken is geen
probleem omdat we natuurlijk als school niet de hele dag kinderen achter een chromebooks laten
werken. Dat is ook helemaal niet verstandig; een goede mix van werken op papier en digitaal is
van belang.

Maar… nu het thuisleren een noodzaak is geworden, is juist dan samendoen alleen binnen een
gezin mogelijk en noodzaak.  Dat is knap lastig als er meer schoolgaande kinderen zijn en veel



(school) werk te doen is. Ouders hebben bovendien vaak zelf ook de laptop nodig voor het (thuis)
werken. Pittig dus!

2. Omdat we als school vinden dat het onderwijs aan de kinderen zo goed als mogelijk moet
plaatsvinden en de schoolsluiting hoogstwaarschijnlijk langer gaat duren, is het ons gezamenlijk
belang dat u het afstandsleren zo goed als mogelijk – samen met de leerkracht – kunt organiseren.

Daarvoor zijn apparaten waarmee de kinderen in de Cloud of via internetsites kunnen werken nu
eenmaal nodig.

Dat betekent dat de school alle Chromebooks die zij tot haar beschikking heeft - onder voor-
waarden/met richtlijnen en op persoonlijke aanvraag - gaat uitlenen.

Omdat er niet voldoende Chromebooks zijn, zijn juist die richtlijnen bedoeld om alles zo eerlijk als
mogelijk te verdelen. Spannend is dat wel, omdat we hiermee een groot werkkapitaal uitlenen
waar we geen zicht meer op hebben. Natuurlijk weten we dat u als ouders/verzorgers zicht houdt
op de apparatuur en zorgvuldig gebruik door de kinderen.

Om de uitleen van de Chromebooks te kunnen organiseren/beheren, moeten er wat werk worden
verzet. Het gaat dan om reeds uitgeleende Chromebooks en nog uit te lenen Chromebooks. Om dit
alles goed te kunnen aanpakken, is de onderstaande regeling en organisatie bedacht.  Dit moet
zorg dragen voor duidelijkheid, openheid en een goede schoolregistratie ook i.v.m. mogelijke
defecten/schade aan Chromebooks en mogelijk verzekeringswerk.

We gaan het als volgt organiseren (1e en mogelijk 2e ronde)

1.  Elk gezin gaat na – op basis van de onderstaande richtlijnen – of er een Chromebook
     aangevraagd wordt. Dat aanvragen kan tot en met a.s. vrijdag 24.00 uur per mail.

Richtlijnen aanvraag Chromebooks 1e ronde:
   - U komt in de knel (bijv. meerdere kinderen) met het organiseren van het thuisleren via de
    computer ook als u via een rooster de computer deelt en de kinderen om de beurt – verdeeld
    over de dag – de computer gebruiken. Dit bijvoorbeeld omdat ook ouders thuiswerken en er
    slechts 1 computer beschikbaar is voor veel kinderen.

  - Het is voor u financieel niet mogelijk om een (extra) laptop/Chromebook aan te schaffen.

   Belangrijk:
   U hoeft in tijden van crisis niet uit te leggen waarom u een Chromebook aanvraagt. Ik vertrouw
   er op dat u zelf een goede afweging kan maken en uit noodzaak een Chromebook aanvraagt. Zo
   houden we rekening met elkaar. Pas als de aanvragen het aantal beschikbare chromebooks
   overstijgt, zal de school keuzes moeten maken. Of dat nodig zal zijn kunnen we nu niet
   inschatten.
   Ook hier geldt: we moeten het samen doen en zorgen zo goed als mogelijk voor elkaar.
   De school is op de hoogte van gezinnen met extra zorg rondom kinderen en/of de thuissituatie.

  Als er na de 1e ronde chromebooks over zijn, informeer ik u allen over een tweede ronde.
  Bij de eerste en (mogelijk 2e ronde) gaat het ook niet om ‘wie het eerst komt wie het eerst
  maalt.’ Zaterdag ga ik alle aanvragen – ongeacht volgorde van binnenkomst - inventariseren.



2. Hoe vraagt u een Chromebook aan?
U kunt de onderstaande tekst ‘knippen en plakken’ en mailen en voor vrijdag 24.00 uur mailen
naar martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl

U zet in het onderwerp: aanvraag Chromebook en bewerkt de onderstaande tekst

---------------
Wij [naam ouders/verzorgers] vragen voor onze kind(eren) [namen kinderen en groep] een
Chromebook aan.

We hebben daarbij gelet op de voorwaarden/richtlijnen zoals genoemd in de brief.
 -------------------

 Natuurlijk mag u wel aanvullende opmerkingen maken, maar dat hoeft niet.

3. Elk gezin dat reeds – een Chromebook heeft meegekregen van de leerkracht, mailt ook even naar
martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl. U zet dan in de onderwerpregel: “Reeds Chromebook van
school” en in de mail geeft u de naam aan van uw kinder(en) en de groep(en) waarin ze zitten.
Zo trekken we dit gelijk met de aanvragen en houden we overzicht.

4. Hoe kunt u een Chromebook ophalen?
De beschikbare Chromebooks en laders worden in de komende dagen door meester Klaas
losgekoppeld uit de laadkarren en klaargelegd op de beide locaties.

Zoals het er nu naar uitziet, hoort u zaterdagmiddag en/of maandagmorgen per mail of u een
Chromebook (waar en wanneer) kunt ophalen. In die bevestigingsmail verwoord ik dan ook de
verwachtingen en afspraken rondom het thuisgebruik. Afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen
hopen we dit alles zo netjes en goed te kunnen regelen.

3. Noodopvang: stand van zaken / gemeente Nunspeet
Tot nu toe het lukt om de noodopvang te organiseren. De aangemelde leerlingen staan op een lijst
die dagelijks wordt bijgewerkt en voor alle leerkrachten te bekijken is. Het is prettig om te merken
dat ouders doorgaans tijdig doorgeven of noodopvang juist niet meer of wel nodig is. Blijf dat
doen, dat help mij ook.

We weten nog niet wat de effecten zullen zijn als de scholen langer gesloten zijn dan tot 6 april of
als de crisis verergert.  Zoals beschreven in de vorige update is contact met de gemeente
Nunspeet en kunnen wij bij nood de samenwerking zoeken met de gemeente/kinderopvang.

We houden u op de hoogte. Om het goed te organiseren is het dus belangrijk dat u ons ook op de
hoogte houdt. Zijn er wijzigingen? Mail dan naar: martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl / ‘appen’
mag ook ( 06-13074056 )

We hopen u/jullie met deze informatie (voor nu) weer voldoende te hebben geïnformeerd.
Veel sterkte, wijsheid en een goede samenwerking met elkaar gewenst

Hartelijke groet,

Martijn van der Weerd,  Directeur De Bron
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