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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Weekend 

Voor iedereen een heel gelukkig nieuwjaar gewenst! 

De eerste week thuisonderwijs zit er op. We zijn echt heel erg trots 

op jullie en willen jullie bedanken voor alles wat je doet om je 

kind(eren) te helpen bij het thuisonderwijs. Wat een flexibiliteit!  

Het is ook fijn dat we complimenten hebben ontvangen. We 

kunnen vast dingen verbeteren, we doen in ieder geval enorm ons 

best! 

We wachten in spanning de persconferentie van dinsdag af. Laten 

we blijven hopen dat we na 18 januari weer open mogen… 

 

Visie van de school 

We willen nogmaals benadrukken dat we ook met thuisonderwijs werken vanuit onze eigen visie. 

Hierdoor worden verschillen tussen de andere scholen misschien zichtbaar, het betekent echter niet 

dat het ene beter is dan het andere. 

 

Sommige scholen hebben voor elk kind een eigen device waar al het werk via de computer 

gemaakt wordt (Snappet). De leerkrachten volgen hen op afstand.  

 

Wij kiezen bewust om te werken met boeken en schrift, omdat het zelf schrijven van antwoorden en 

bewerkingen positieve invloed heeft op de ontwikkeling van je lichaam en hersenen. Het zorgt voor 

het structureren van je gedachten en het helpt je nadenken. Daarbij vinden we het gesprek over het 

proces en de uitwerkingen belangrijker dan de antwoorden.  

 

Sommige scholen kiezen ervoor om ook kleuters iedere dag ‘les’ te geven a.d.h.v. een 

computerprogramma.  

 

Vanuit visie bieden wij kleuters geen schoolse manier van leren aan, zij leren in spel en spelen met 

echte materialen. Het niet altijd even zinvol is om cijfers en letters ‘los’ te leren. Het gaat bij hen 

vooral om begrippen als meer en minder, zwaarder en lichter en dat te ontdekken in het echte 

leven. Dat als je iets bouwt je aan de constructie moet werken om een gebouw stevig te maken. Dat 

cijfers en letters nuttig zijn om te gebruiken in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld om 

boodschappenbriefje te schrijven of als je helpt de tafel te dekken. Hoeveel personen gaan er eten? 
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Hoeveel borden en bestek heb ik dan nodig? Ze leren vooral van gesprekken met ouders en het 

naspelen van echte situaties met poppen en dieren in spel.  

 

Vergelijkingen met andere scholen die op deze manier werken kan met ons niet gedaan worden. We 

doen het beste voor onze leerlingen binnen onze mogelijkheden, vanuit onze eigen visie. 
 

Opvang 

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 onze schooltijden. 

- De kinderen werken en spelen binnen en buiten.  

- Ze moeten hun schoolspullen meenemen van huis in een 

aparte stevige tas. 

- Het eten en drinken in een andere tas. 

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

in. 

 

Thuisonderwijs  

De leerkrachten hebben de weektaken voor volgende week 
toegestuurd.  

Er komen soms vragen van kinderen of ze vooruit mogen werken.  
Dat is geen enkel probleem. Wij kunnen ons voorstellen dat 
kinderen en ouders hun schema’s goed op elkaar moeten 
afstemmen, dat het soms handig is als er vooruit gewerkt wordt of 
dat opdrachten op een later moment worden gemaakt. 

 

Chatgebruik  

We spreken kinderen erop aan dat de chatfunctie leuk is 

om te gebruiken, maar niet ten koste moet gaan van het 

werken en de echte vragen. We wijzen kinderen er ook 

op dat zij met een witte Kanjerpet chatten.  

 

Ouders zijn ook zelf verantwoordelijk voor de chatfunctie 

in Teams als deze gebruikt wordt door kinderen 

onderling en de controle daarop.   

 

Misschien kan de poster hiernaast op de afbeelding je 

helpen bij het bespreekbaar maken van chatgedrag, ook 

de taal vanuit de Kanjertraining kan helpend zijn. 

 

 

 

  



Basispoort  

Op aanvraag van sommige ouders maakt juffrouw Joyce nu ook groep 3 

gereed voor basispoort. Hierin kunnen zij computeropdrachten maken 

die passen bij de methode. Jullie ontvangen volgende week bericht van 

haar.  
 

Contact met leerkrachten 

Als het goed is hebben we deze week alle kinderen van groep 3 t/m 8 gezien 

online of in de opvang. Wat fijn! Ook de kleuters zien we volgende week 

online, als het goed is hebben zij daarvoor een uitnodiging ontvangen.  

We merken dat we goed bereikbaar zijn voor vragen/adviezen van kinderen 

en ouders. Als dit voor jou niet het geval was, neem dan even contact op 

met de leerkracht om dit af te stemmen. 

 

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 fijn weekend toegewenst! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 
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