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EXTRA EDITIE
Wat een bizarre situatie maken we met elkaar door, wat een bijzondere tijd!
De hele situatie brengt veel onzekerheid en misschien ook wel angst met zich mee.
Voor velen van ons vast lastig om alles in goede banen te leiden. Samen gaan we deze uitdaging aan,
we moeten wel! Via dit bericht willen we alle ouders laten weten dat we enorm trots zijn op jullie.
Wat wordt er al veel moois gedaan thuis, echt top!
Afgelopen dinsdag is de link verstuurd om een account te maken op onze online leeromgeving.
In heel korte tijd hebben we hier ontzettend veel activiteiten in gezien.
Ik ben trots op mijn team dat dit in zo’n korte tijd voor elkaar heeft gekregen.
We blijven elke dag weer op zoek naar verbinding, betrokkenheid en samenwerking.
Fijn dat we zoveel positieve reactie hebben gekregen op de online leeromgeving, bedankt!
We hebben maandag en dinsdag overleg met elkaar gehad over de invulling van de online
leeromgeving. We hebben er bewust voor gekozen geen methodewerk mee te geven. Het
methodewerk wat de kinderen “normaal” gesproken in de klas doen is afhankelijk van een hele
duidelijke opbouw. Een inoefening, het doel bespreken, verschillende instructiemomenten, feedback
en evaluatie. Als wij “gewoon” werkboeken mee naar huis zouden geven, verwachten wij dat die hele
structuur zou wegvallen. En dat de lessen dus niet op de juiste manier gegeven zouden worden.
En daarbij, dat de kinderen dan op verschillende plekken in de lesstof zijn als de school weer gaat
starten. En hoe gaan we dan met die verschillen om?
Voor nu hebben we er dus voor gekozen om lesstof uit te kiezen die aansluit bij de al aanwezige
kennis en vaardigheden van de klas. Oefeningen die gericht zijn op het behouden van deze kennis en
vaardigheden, die zorgen voor herhaling, extra oefening en automatiseren. Een hele bewuste keuze
dus. Mochten onze inzichten hierover veranderen omdat de situatie dat vraagt, dan zullen we dit
natuurlijk aan u laten weten.
Op onze online leeromgeving staan ook heel veel extra’s. Niks moet, alles mag.
Voor elke kind is het goed om op een schooldag iets van de kernvakken rekenen, lezen, spelling en
taal te doen. Maar we merken ook dat de verschillende (landelijke) sites regelmatig overbelast zijn.
De piekmomenten zijn vaak ’s ochtend, later op de dag lukt het inloggen vaak wel.
Dus zorg voor een goede afwisseling, voel ook niet de druk van persé die ene oefening moeten
maken. Van een spelletje of uitdaging leren de kinderen misschien wel net zoveel (of meer).
Voor iedereen is dit een nieuwe, onbekende situatie. We willen hier graag van leren.
Daarom willen we u om feedback vragen:
Afgelopen week heeft uw gezin gewerkt met onze online leeromgeving.
Wij horen graag hoe dit is gegaan en wat we kunnen verbeteren.
Wat werkt wel? Wat werkt niet?
Wij realiseren ons dat thuis lesgeven aan kinderen erg pittig kan zijn (dat ervaren we zelf ook ;-).
Daarom horen wij graag wat wij nog meer kunnen doen om het makkelijker te maken.
Wij willen u vragen een reactie te sturen naar de eigen leerkracht.
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Wij blijven de ontwikkelingen in de wereld op de voet volgen en zullen steeds stappen blijven zetten
om het onderwijs voor de kinderen van de Toermalijn zo goed mogelijk te organiseren.
Daar hebben we u hard bij nodig!
Een extra bericht voor de ouders van groep 8:
Afgelopen woensdag is door de minister van onderwijs besloten dat de leerlingen van groep 8 geen
eindtoets meer gaan maken. In de weektaak staan wel opdrachten uit de Citoboekjes die de kinderen
afgelopen dinsdag hebben opgehaald. We kiezen ervoor om deze opdrachten gewoon te blijven
doen. De kinderen ervaren hoe zo’n eindtoets eruit ziet en leren er ook van omdat het herhaling van
de aangeboden lesstof is. Het advies van elke leerling zal nu dus ook onveranderd blijven.
In de bijlage vindt u een brief die we ontvangen hebben van de GGD:

Sterkte allemaal en we houden contact!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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