Beste ouders/verzorgers,
Helaas kan het de komende tijd voorkomen dat uw kind thuis moet blijven i.v.m. de
maatregelen omtrent corona. Ook kinderen die door milde verkoudheidsklachten of ziekte
van broertjes of zusjes niet naar school mogen maar eigenlijk wel in staat zijn om met
schoolwerk bezig te zijn. Om het leerproces wel enigszins doorgang te laten vinden hebben
we besloten bepaalde gedeeltes van het schoolwerk open te zetten. Dit wordt gedaan voor
leerlingen die thuis komen te zitten, maar wel in staat zijn om aan de slag te gaan met
schoolwerk.
Daarbij is er een kans dat een hele klas thuis moet blijven i.v.m. afwezigheid van de
leerkracht en het niet beschikbaar hebben van een vervanger. Ook hier zal in eerste instantie
de volgende werkwijze van toepassing zijn. Binnenkort zullen wij hier uitgebreider over
communiceren.
Indien een leerling van groep 4/5 t/m 8 niet naar school gaat sturen wij de inlogcode voor
Snappet en de weektaak via Klasbord . Leerlingen kunnen dan naar de site: app.snappet.org
en inloggen met zijn of haar gegevens en werken aan:
1. Rekenen
2. Taal
3. Spelling
4. Eventueel begrijpend lezen, studievaardigheden of andere vakken
Op het taakblad kan de leerling zien welke opdrachten hij of zij mag/moet maken. Het is van
belang dat leerlingen NIET vooruit gaan werken en zich houden aan het lessenplan van de
dag. Indien leerlingen klaar zijn met het werk van de dag kan er altijd aan de werkpakketten
worden gewerkt. Let op: De school stelt geen Chromebooks ter beschikking, er dient dus
eventueel met een eigen device gewerkt te worden.
Het is goed om te weten dat ouders/verzorgers mogen ondersteunen bij vragen over het
werk. Echter alles samen doen is niet handig. Dit omdat Snappet een adaptief systeem is en
zich aangepast aan het niveau van de leerling. De leerlingen kunnen de leerkracht vragen
stellen via Snappet Chat of Klasbord of mail, maar zullen verder veelal zelfstandig de les
moeten doorlopen. Uiteraard houden wij als leerkrachten de vorderingen in de gaten en
geven, indien noodzakelijk, de leerlingen extra instructie als ze weer op school zijn.
Voor de groepen 1-2 sturen wij geen alternatief programma. Indien een leerling van groep 3
noodgedwongen thuis komt te zitten zal de leerkracht werkbladen via de mail toesturen.
We zijn bezig om ook voor de leerlingen van groep 4A digitaal thuiswerken voor elkaar te
krijgen. We hebben ook voor deze groep Snappet aangevraagd. Naar verwachting zullen we
rond de herfstvakantie hiermee klaar zijn en hopen we te kunnen starten met groep 4A en
Snappet. Tot die tijd ontvangen ook kinderen van groep 4A via de mail / klasbord huiswerk.
Met vriendelijke groet,
Team obs De Bascule

