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 Opening 11 mei 

 

Vandaag hebben we met het team een plan gemaakt voor de opening van de school.  

Dit plan moet de medezeggenschapsraad van de school eerst goedkeuren voordat we het met u 

kunnen delen. Wij hopen u morgen een mail te sturen met de indeling van de dagen dat uw 

kinderen naar school kunnen komen. 

 

 

Weer naar school…. de enquête.  

 

De enquête die woensdag door Bianca werd verstuurd namens de ouderraad is door 85 ouders 

ingevuld. Veel dank voor uw deelname aan de enquête, dat geeft ons als ouderraad de 

mogelijkheid om echt namens de ouders te spreken en dat is waar we voor zijn.  

Hierbij kunt u een korte samenvatting van de voornaamste resultaten lezen.  

Wie geïnteresseerd is in de details kan mailen naar karenvsc@hotmail.com. 

 

Een heel groot deel vond het thuis lesgeven ‘goed’ of zelfs ‘heel 

erg goed’ gaan (samen 74%). Onderwijs op maat, meer 

aandacht, tijd en structuur in een rustiger omgeving werden 

vaak als redenen genoemd voor dit positieve oordeel. Ook werd 

het leuk gevonden om meer zicht te krijgen op waar de 

kinderen mee bezig zijn. Toch vond een kwart van de ouders het 

lesgeven matig (22%) of slecht (4%) gaan. Als belangrijke 

reden daarvoor werd genoemd het moeten begeleiden van meer 

kinderen met verschillende behoeftes, de hoeveelheid 

schoolwerk waarbij ondersteuning van ouders gewenst werd en 

de soms geringe motivatie van het kind voor het schoolwerk. 

Ook de combinatie met het eigen thuiswerk werd als (zeer) 

belastend ervaren. Vooral wanneer er meer kinderen in het 

gezin zijn in verschillende bouwen, was het werken in de digitale 

omgeving voor veel ouders een zoektocht die tijdrovend en 

soms frustrerend was, maar er werd veel respect getoond voor 

de snelheid waarmee die is ingericht. Dat compliment werd ook 

gegeven door de ouders die positief waren over het thuis 

lesgeven.  



 
 

 

De meeste ouders (62%) maken zich meestal of totaal geen zorgen over het weer naar school 

gaan. De overige groep maakt zich soms of veel zorgen. De zorgen die er leven, gaan het vaakst 

over het risico op besmetting van kinderen, ouders, leerkrachten en overig personeel.  

Het behouden van voldoende afstand tussen ouders, leerkrachten en kinderen in alle combinaties 

werd vaak als zorg genoemd (26%).  

Mensen benoemden een aantal keer specifiek de zorgen om een 

medische kwetsbaarheid in combinatie met het gebrek aan 

controle dat men heeft op het in acht nemen van de regels door 

anderen. Er werden ook zorgen om de gezondheid van 

medemensen benoemd en daarbij de gezondheid van 

leerkrachten in het bijzonder. De combinatie van 

gepersonaliseerd lesgeven aan kinderen in combinatie met het 

houden van afstand en de vreemde situaties die dat zou kunnen 

opleveren wordt ook veel genoemd. Ook zijn er zorgen over het 

ontstaan van onduidelijkheid voor kinderen over het combineren 

van het online en het fysieke onderwijs (33%).  

 

U heeft bij het onderdeel wensen of ideeën uitgebreid en 

uiteenlopend gereageerd. Hierbij een aantal voorbeelden. Deze 

zijn gecategoriseerd onder complimenten (gelukkig heel veel), 

week/dagindeling (broertjes en zusjes graag op dezelfde 

momenten), verdeling thuis/schoolwerk (breng focus aan, 

behoud cloudwise, probeer werk thuis/school goed te 

combineren door te werken aan ‘hetzelfde’), logistiek (geen 

schoenwissel maar snel de klas in, zo min mogelijk ouders rond 

de school), facilitair (doe dingen buiten, gebruik de gymzaal), hygiëne (uiteenlopend), en overige 

(maak het werkbaar, het zou lang kunnen duren).  

 

Alle uitkomsten van de vragen zijn inmiddels gedeeld met de directie en worden meegenomen in 

het plan dat de school opstelt. Met nogmaals dank voor uw deelname. 

Bovenbouwtip 

In classroom staat de escaperoom opdracht die we hebben beloofd, veel plezier en laat je tijd 

achter op classroom! 

 

Ramadan 

De vastenmaand Ramadan is normaal gesproken een groot sociaal feest. Veel mensen gaan bij 

elkaar op bezoek en familie- en vriendenbanden worden versterkt. Maar nu de moskeeën zijn 

gesloten en iedereen verzocht wordt om thuis te blijven, wordt dit een andere Ramadan dan 

voorgaande jaren. Wij wensen iedereen veel creativiteit toe om er toch een geslaagde Ramadan 

van te maken! 

 

Huiswerkbegeleiding 
https://www.delft.nl/nieuws/huiswerkbegeleiding-whatsapp 
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