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Nog even volhouden…. 

Het is een tijd waarin leerlingen en leerkrachten dagelijks bijleren over het gebruik van 

digitale middelen. Wij hebben met het team van de Peppel zorgvuldig bepaalde keuzes 

gemaakt over de invulling van het thuisonderwijs.. 

Deze keuzes zijn vooral gebaseerd op de resultaten van onze aanpak tijdens de vorige 

lockdown. De opgelopen achterstand door leerlingen is toen beperkt gebleven. Vandaar 

de keuze om deze aanpak, met hier en daar een uitbreiding, nu ook weer te hanteren. 

Met dank aan u als ouders natuurlijk! 

 

In alle klassen wordt er nauw overleg gepleegd over de taken die op de weekplanning 

worden gezet. Alle leerkrachten zijn betrokken bij de invulling hiervan. Het kan zijn dat 

de weekplanning per groep net iets anders is dan die van een andere klas. Wij zorgen er 

wel voor dat de kinderen aan alle doelen werken zoals die gesteld zijn per jaargroep. 

Wanneer er een lastig of nieuw onderwerp aan bod komt in de lesstof hebben leerlingen 

hier uitleg bij nodig. Er is gekozen voor het maken van instructiefilmpjes om de kinderen 

enigszins de vrijheid te geven hun eigen lestijd in te plannen.  In sommige groepen zitten 

de instructiefilmpjes al verweven in het digitale aanbod. 

Een instructiefilmpje kan bekeken worden voordat een leerling begint met de 

desbetreffende les en kan, wanneer nodig, meer dan één keer bekeken worden. Wanneer 

er nog onduidelijkheden of vragen zijn kunnen de leerlingen hun leerkracht uiteraard 

onder schooltijd bereiken via Social Schools, er kan ingebeld worden via Teams of er is 

contact via Hangouts in groep 8.  

Een aantal leerkrachten geven daarnaast een online les wanneer er bijvoorbeeld 

leerlingen zijn die op hetzelfde onderdeel extra uitleg nodig hebben. Ook vinden wij het 

belangrijk al onze leerlingen online te zien. Dit doen we via de dagopening en in de 

middag is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De dagopening wordt in een aantal 

groepen ook gebruikt om online uitleg te geven. 

Natuurlijk gaat dit in de bovenbouw gemakkelijker omdat de kinderen dit zelf kunnen 

regelen. In de onderbouw moeten ouders er toch vaak naast zitten. 

Wensen vanuit ouders over aanpak en over hoeveelheid werk zijn héél divers. 

Door de aanpak op deze manier geven wij de kinderen én u toch een bepaalde vrijheid om 

het werk in te delen zodat het binnen uw situatie past. 

 

We houden vol en hopen alle kinderen op 8 februari weer “live” te ontmoeten. 
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