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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Vertrouw op jezelf 

De scholen zitten dicht tot 18 januari 2021.  

Er is een heleboel informatie in deze brief samengesteld. Er wordt in deze tijd wederom veel van 

jullie gevraagd. We vertrouwen erop dat jullie doen wat er binnen jullie mogelijkheden ligt, een 

ieder op zijn eigen manier. We willen jullie vooral meegeven dat thuis fijn moet zijn, waarin 

gezelligheid en liefde centraal moet staan. Je mag vertrouwen op jullie eigen kracht en opvoeding. 

De Kanjerafspraken kunnen jullie in taal naar kinderen hierbij helpen (in de bijlage de uitleg van de 

petten en dieren). 

 

Opvang 

Alle aanvragen voor de opvang zijn verwerkt. We merken dat er meer mensen beroep doen op de 

opvang moeten dan de vorige keer. 

Elke dag is onze onderwijsassistent Leonie Leppink aanwezig en één of twee leerkrachten in de 

opvang, dit hangt van de groepsgrootte af.  

- De opvangtijden zijn van 8.30 tot 14.45 uur. 

- De kinderen werken en spelen binnen en buiten.  

- Ze moeten hun schoolspullen meenemen van huis, we 

volgen de normale dagstructuur.  

- Uiteraard eten en drinken in een tas. 

Het brengen en ophalen van de kinderen vindt buiten plaats. Ouders mogen niet de school in. 

 

Dagstructuur 

Een schooldag biedt een structuur voor kinderen. Het 

kan jullie helpen om ook thuis een structuur te 

gebruiken bij het thuisonderwijs. Dit kan bijdragen aan 

de rust en gezelligheid in huis. Je kunt de dag opdelen in 

fases.  

We geven jullie hieronder een voorbeeld mee van een 

dagstructuur. Dit is alleen maar een suggestie, doe 

vooral dat wat past bij jullie dagelijks ritme. 

 
 

http://www.pausjoannes.com/


Thuisonderwijs  

We gaan uit van onze eigen mogelijkheden, de context en de visie van onze school.  

Groep 1-2:  De leerkrachten sturen in de laatste week van de vakantie een mail met uitleg. Elke 

dag krijgen de leerlingen via de Parro-app twee filmpjes toegestuurd. Er wordt door 

de leerkracht een boek voorgelezen en een activiteit aangeboden. De nadruk voor 

de kleuters ligt vooral op spelen en bewegen.  

Groep 3: De leerkracht stuurt in de laatste week van de vakantie via de mail de dagtaken op. 

In de dagtaken staan de linkjes naar de instructiefilmpjes voor de leerlingen. De 

nadruk ligt vooral op het leesproces en lekker lezen.  

Groep 4 t/m 8: Er wordt gewerkt via Teams. De leerkrachten bieden hun dag/weektaak aan in 

Teams en elke dag staan er instructiefilmpjes klaar (Teams: opdrachten). De 

leerkrachten ondersteunen de kinderen bij de basisvakken: lezen, taal, spelling en 

rekenen. 

Wij kiezen ervoor om niet live instructie te geven, zodat ouders ook afhankelijk zijn van hun eigen 

werk en het gebruik van laptops in het gezin gedeeld moeten worden. Leerlingen kunnen deze 

filmpjes dus bekijken op de tijden die voor jullie passend zijn.  

Verwerking/oefenstof: 

- De leerlingen maken met de fysieke materialen die ze meegekregen hebben de opdrachten 
in de boeken en schriften 

- Basispoort staat open, leerlingen hebben wachtwoorden en inlog. Dit biedt digitaal nog 
extra oefenstof aan. 

Zicht op verwerking/oefenstof: 

- In teams kunnen leerlingen materiaal uploaden 

- Leerlingen kunnen foto’s maken van het werk en opsturen 

- De leerkracht geeft feedback op het werk dat ze kunnen inzien 

 

Chatgebruik:  Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de chatfunctie in Teams als deze gebruikt 

wordt door kinderen onderling en de controle daarop. We wijzen kinderen er wel op 

dat zij met een witte Kanjerpet chatten.  

 

Basispoort  

Basispoort is een verzamelpunt van methodes om online te 

oefenen. Groep 1-2 en 3 zijn nog niet bekend met basispoort. 

Via basispoort hebben we de lessen van Blink (groep 5 t/m 8) 

en oefensoftware voor rekenen (groep 3 t/m 8) opengesteld. 

De kinderen hebben een eigen e-mailadres van school met een 

wachtwoord en hebben deze van de leerkracht gekregen. 

 

Zijn er problemen met basispoort dan kun je contact opnemen met n.engelbarts@keender.nl . 

mailto:n.engelbarts@keender.nl


Zorgleerlingen 

Ouders van leerlingen waarbij intern begeleider Anouk Brinkman a.brinkman@keender.nl of 

hoogbegaafdheidsspecialist Rian Pot r.pot@keender.nl  (ook via Uitpluizerij) of het SOT betrokken 

zijn kunnen gebruik maken van telefonische contactmomenten. Hiervoor kunt u een mail sturen om 

een afspraak te maken. 

Benader ook jullie contactpersonen vanuit (zorg)instanties en betrokken jeugdregisseurs 

(Noaberpoort) als er moeilijkheden zijn, je advies wilt inwinnen of vragen wilt stellen. 

 

Uitpluizerij 

De Uitpluizerij biedt op afstand ook haar lesaanbod aan. Dit kan via de leerkrachten aangeboden 

worden of met de leerlingen zelf. Het is een ander aanbod dan normaal. Dit omdat Uitpluizerij 

leerstof niet alleen te verwerken is. Er vallen in de thuissituatie namelijk een paar belangrijke 

factoren van de Uitpluizerij weg.  
 

Contact met leerkrachten 

Groep 1-2-3: De leerlingen van de groepen 1-2 en 3 kunnen vragen stellen via hun ouders aan de 

leerkracht, dit kan via parro of de mail. De leerkrachten zijn bereikbaar tussen 9.00 -

12.00 en tussen 13.00-15.00 uur. 

Groep 4 t/m 8: De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 kunnen via Teams contact zoeken met de 

leerkracht en vragen stellen. Dit kan via de chat, videobellen of bellen.  

Groep 7-8 hebben de mogelijkheid om ook via hun mobiele telefoon meneer Niek te 

bereiken. Zij hebben hiervoor een speciale Whatsapp-groep aangemaakt. De 

leerkrachten zijn bereikbaar tussen 9.00-12.00 en tussen 13.00 -15.00 uur. 

Ook kunnen wij ouders/verzorgers voorzien van adviezen en hun vragen 

beantwoorden. De leerkrachten zijn voor hen bereikbaar via de Parro app of 

via de mail. Wij vragen jullie om de werktijden (8.30 uur tot 16.30 uur) en de 

werkdagen van de leerkrachten aan te houden. De leerkrachten zullen ’s 

avonds en in het weekend geen berichten meer beantwoorden. 

Zijn er echt dringende zaken bel dan met juffrouw Aafke Slotman op 053 5721808 of 06 22840643. 

Contactmoment van leerkracht naar ouders/leerlingen 

Groep 1-2-3:  In de 1e week ontvangen jullie een mail via Parnassys. 

In de 2e week wordt in Teams contact gezocht met de leerlingen, in kleine groepjes, 

om elkaar te kunnen zien. Hiervoor krijgen jullie een uitnodiging toegestuurd. 

Groep 4 t/m 8: De leerkrachten hebben wekelijks een Teams moment, in kleine groepjes, en de 

leerkracht regelt dit met de leerlingen. De leerkrachten zullen jullie hiervan op de 

brengen. 
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Heb je nog vragen? 

Voor vragen of verdere informatie mogen jullie Aafke Slotman mailen directie@pausjoannes.com of 

maak een telefonische afspraak met haar. 
 

 

Via http://snelnaar.pausjoannes.com kunnen jullie de actuele agenda, actueel nieuws en de 

Nieuwsflits zien! Via de snelkoppelingstekens in de zwarte balk kunnen jullie ons telefonisch of per 

mail bereiken en de school volgen op Facebook en Twitter. 

 

 

 

 

Een heel fijne vakantie toegewenst! 

Fijne feestdagen! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 
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