
 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Vandaag was de eerste dag waarop de school dicht is geweest als maatregel tegen het verder 

verspreiden van het Coronavirus. Het team van De Krijtmolen is vandaag bij elkaar geweest om te 

bepalen hoe wij onderwijs kunnen garanderen voor de komende drie weken. 

 

Wij maken onderscheid tussen oefenen en lessen. Om met uw zoon of dochter te oefenen, vindt u in 

de bijlage suggesties voor websites. Hier kunnen de leerlingen zelfstandig oefenen met verschillende 

vakken. 

In een les leert een leerling een nieuwe strategie of onderwerp. Hierbij is instructie van de leerkracht 

van belang. Wij zullen de komende dagen gebruiken om een online omgeving, Google Classroom, in 

te richten waar de leerkrachten door middel van video's en videoverbinding, Google Hangout, 

instructie kunnen geven. Ik wil u vragen om niet samen met uw kind te werken aan de opdrachten 

van de methode zonder opdracht van de leerkracht. 

 

Voor diegene die géén eigen device hebben, of niet genoeg voor alle broertjes en zusjes, stellen wij 

Chromebooks beschikbaar. Voor de groepen 4 t/m 8 zijn deze voorradig, voor de andere groepen 

wordt nog gezocht naar een oplossing. Deze devices kunt u woensdag komen ophalen op school. Om 

ervoor te zorgen dat niet iedereen tegelijk op school aanwezig is, nodigen wij u op de volgende 

tijden uit, op alfabetische volgorde van de achternaam van uw kind: 

A t/m H: 12.00 - 12.45 uur 

I t/m P: 13.00 - 13.45 uur 

Q t/m Z: 14.00 - 14.45 uur 

Wanneer u een Chromebook van school thuis wilt gebruiken, vragen wij u woensdag bij het ophalen 

een leenovereenkomst te ondertekenen. 

 

Op donderdag zullen alle leerlingen van groep 4 t/m 8 een testopdracht krijgen om te kijken of alles 

werkt. De leerkracht kan zo nodig op afstand nog hulp bieden met het inloggen op 

http://cool.cloudwise.eu, de site van waar de leerling alle lessen en de Google Classroom te vinden 

is. Een instructiefilmpje hoe u met uw kind kunt inloggen vindt u hier. Over het gebruik de Classroom 

kunt u hier meer informatie vinden. 

 

Vanaf vrijdag starten alle klassen dagelijks om 09.00 uur met een dagstart via Google Hangout. De 

leerlingen krijgen dan een dagtaak en de leerkracht zorgt dat de instructies en opdrachten voor de 

vakken Taal, Rekenen, Spelling en Begrijpend lezen klaarstaan. De leerkracht plant gedurende de dag 

tenminste 1 uur in waarop hij of zij bereikbaar is voor vragen van leerlingen. Om 13.45 uur wordt de 

dag weer gezamenlijk afgesloten via Google Hangout. Eventuele verdere instructies over onderdelen 

van de Google omgeving ontvangt u van de leerkracht. 

 

Ondanks het feit dat uw zoon of dochter niet naar school kan, blijven wij onderwijs geven zodat de 

leerachterstand door deze maatregelen beperkt blijft. Het spreekt voor zichzelf dat de dagstart en 

-afsluiting en de opdrachten die de leerkrachten gaan geven, verplicht zijn voor alle leerlingen. Ik wil 

alle medewerkers van De Krijtmolen hier bedanken voor hun enorme inzet dit mogelijk te maken.  

https://www.youtube.com/watch?v=hJrvpm_9zqc
https://sites.google.com/cloudwise.nl/blijvenlerenmetcool/voor-leerlingen?authuser=0


 

 

 

 

 

Erop vertrouwend u voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mede namens het team van De Krijtmolen, 

 

Jorrit Liesting 

Directeur 

 


