Landman routekaart
Voor thuisonderwijs
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Samen gaan we ervoor: het beste maken
van de situatie!


Zoals iedereen heeft kunnen vernemen gaan we met het hele land in een strenge
lockdown. Dit treft iedereen en ook het onderwijs. Samen met u willen we er
graag alles aan doen om uw kind zo goed mogelijk onderwijs te blijven bieden.
Daarnaast willen we voor u in overzicht brengen waar u terecht kan met al uw
vragen zodat u hiermee zo snel mogelijk geholpen wordt. We hebben er alle
vertrouwen in dat het ons samen gaat lukken!



De routekaart bestaat grofweg uit een planning met drie onderdelen: tot de
kerstvakantie, tijdens de kerstvakantie en na de kerstvakantie. Zoals het er nu
naar uitziet duren de maatregelen tot 18 januari. Hopelijk kunnen we daarna het
onderwijs weer hervatten.



Naast het onderwijs informeren we u ook over de kinderopvang, noodopvang,
leerling begeleiding, speciale programma’s, etc.

Tot aan de herfstvakantie


Op dinsdag 15 december nemen we met de kinderen de tijd om alle spullen klaar
te maken. Dit betekent dat kinderen de inmiddels vertrouwde pakketjes met
schoolspullen mee naar huis krijgen. Daarnaast krijgen de kinderen nog de
essentiële instructies die hierbij horen. Daarnaast controleren we of alle kinderen
de benodigde inloggegevens nog hebben. In de overgebleven tijd proberen we toch
om een gezellig programma te draaien met de bijbehorende kerstgedachte.
Natuurlijk besteden we alle tijd die we hebben graag zoveel mogelijk aan
onderwijs, maar we achten het ook van groot belang om als groep stil te staan bij
deze bijzondere tijd en samen met de kinderen fijn de kerst in te gaan.



Op woensdag 16 en donderdag 17 december start voorzichtig het
thuisonderwijsprogramma. Deze dag zal vooral in het teken staan van online
methode opdrachten waarbij nauwelijks ondersteuning nodig zal zijn. Denk hierbij
aan automatiseren en/of herhalen. De kinderen zullen hiervoor de instructie
krijgen op dinsdag.



Woensdag 16 december is voorlopig ook de enige dag waarop u een device kunt
lenen. Hiervoor richten we een uitleenloket in aan het raam van meneer Henri.
Mocht hierbij een kleine rij ontstaan let u dan op de anderhalve meter afstand.
Het uitleenloket is geopend tussen 8:00u en 11:00u.



Op vrijdag 18 december zouden de kinderen vrij zijn en dit willen we graag zo
laten. Er komt veel op het Landman team af en afgezien van alle werkzaamheden
die deze dag gepland stonden willen we graag de ruimte hebben om nog in te
kunnen spelen op eventuele uitdagingen waar we tegenaan zijn gelopen.

Tijdens de kerstvakantie


In deze periode willen we graag dat de kinderen zoveel mogelijk vakantie hebben
zoals ze gewend zijn. Daarom geen schoolprogramma. Wel zullen de leerkrachten
u tips geven voor als de verveling toe mocht slaan. We vragen u om in de
kerstvakantie ook alvast na te gaan denken over hoe u de opvang na de
kerstvakantie gaat organiseren. Hier komen we onderaan dit plan nog op terug.



We gunnen elk gezin een fijne kerst en hopen dan ook dat u samen met uw gezin
geniet van elkaar tijdens deze bijzondere kerst. Samen hopen we op een mooi
2021 waarin de samenleving weer open gaat en we samen kunnen gaan genieten
van alles wat we hebben moeten missen.



Tijdens deze dagen denken we ook aan de mensen die iemand moeten missen door
Corona of andere reden. Helaas kent deze tijd ook veel verlies. Mocht dit ook uw
familie betreffen, wensen we uit de grond van ons hart heel veel sterkte.

Na de kerstvakantie


Na de vakantie begint op 4 januari het volledige thuisonderwijs. We vragen de kinderen daarom om ’s ochtends online te zijn
via TEAMS. Om 8:30 zullen de leerkrachten van groep 1 t/m 4 online zijn voor de opening en om 9:30u de leerkrachten van
groep 4-5, 5 t/m 8. We maken deze verdeling i.v.m. de netwerkcapaciteit en mogelijk tekort aan devices thuis. Mocht het u
niet lukken om wat voor reden dan ook doen we ons best om de sessie op te nemen. Dit is dan later in de TEAMS-chat terug te
lezen (mits het technisch allemaal werkt uiteraard). Na deze opening is de periode officieel gestart en zal deze er als volgt
uitzien:



De leerlingen hebben allemaal een planning voor deze periode tot en met 18 januari gekregen. Mocht u beperkt zijn in alle
communicatiemiddelen kunt u zich ook wenden tot de onderbouw ramen hierop zullen de roosters aangeplakt zijn (deze mail
komt ook per brief).



De leerkrachten spreken zelf met de groep af wanneer ze dagelijks online zijn voor een groepsgesprek en/of oefening.



Leerkrachten zullen elke dag op een afgesproken tijdstip online zijn voor het beantwoorden van vragen.



Gedurende de dag kunnen kinderen en/of ouders ook vragen stellen via de chat. De leerkrachten zullen hun best doen om hier
zo vaak mogelijk naar te kijken en antwoord te geven. De leerkrachten zijn beschikbaar tussen 8:30 en 16:00. We hanteren
deze tijden om ervoor te waken dat leerkrachten niet dag en nacht aan het werk zijn.



Volledig onderwijs is uiteraard niet mogelijk thuis en we beseffen ons ook dat u wellicht zelf i.v.m. thuiswerk niet de tijd hebt
om er de hele dag bij te zitten. Tijdens de vorige lockdown merkten we dat kinderen gemiddeld 3 uur per dag actief bezig zijn
geweest met schoolwerk , maar hierin zaten uiteraard verschillen. We vragen u wel om samen met uw kind de tijden voor de
klassenactiviteiten in de gaten te houden.



Instructiefilmpjes worden zoveel mogelijk aangeboden vanuit de methode. Soms kan een leerkracht ervoor kiezen om zelf voor
de camera te gaan uitleggen, maar hiervoor maken we geen vaste afspraken.



Leerkrachten kunnen ervoor kiezen om samen te werken rondom instructies. In dat geval kan uw kind dus ook een keer een
andere leerkracht treffen.



De leerling begeleiding van juf Eefke zal gewoon doorgaan. Juf Eefke zal hierin het initiatief nemen om met de kinderen en/of
ouders afspraken te maken. Kinderen die net wat meer ondersteuning nodig hebben kunnen het extra zwaar hebben in deze
periode. Heeft u ondanks de begeleiding van juf Eefke toch zorgen neemt u dan contact op met juf Floor
(f.willemscadansprimair.nl)

Specifiek voor de kleuters


De kleuters hebben uiteraard geen huiswerk. De juffen zullen ervoor zorgen dat er
dagelijks tips komen voor activiteiten om met uw kind te doen dit delen ze via
TEAMS en klasbord.



Ook de juf zal elke dag online zijn om vragen te beantwoorden. Bij de kleuters
zullen de vragen vaak vanuit u als ouder komen. De juf geeft zelf aan op welk
tijdstip ze beschikbaar is voor een dagelijks online ‘vragenuurtje’.



Tijdens schooltijd bent u uiteraard ook vrij om uw juf te mailen, of om deze via
TEAMS te stellen



Waar nodig maakt de juf zelf de afweging om leerlingen individueel te benaderen.



Er zullen ook online activiteiten worden aangeboden. De juffen zullen u hierover
informeren.



De juffen kunnen ervoor kiezen om extra activiteiten aan te bieden. Hiervoor zijn
geen extra richtlijnen.

Heeft u vragen…


U kunt altijd bij ons terecht. Om u zo goed mogelijk van dienst
te kunnen zijn treft u hieronder bij wie u het best kan
aankloppen voor vragen/hulp.



Bij de leerkracht: voor vragen over de lesstof, instructie,
leerprogramma, leerontwikkeling, zorgen over uw kind, maar
ook voor et delen van mooie ervaringen.



Bij Eefke: voor vragen over de leerling begeleiding, begeleiding
van kinderen met een arrangement en uiteraard ook hier bij het
delen van zorg of mooie ervaringen.

Mailadressen:

Eefke: e.brandwijk@cadansprimair.nl
Floor: f.willems@cadansprimair.nl

Bij Floor: voor algemene vragen rondom de leerlingenzorg,
aanmelden voor de noodopvang, zorgen over de gezinssituatie.

Maikel: m.delacousine@cadansprimair.nl



Bij Maikel: bij vragen over de organisatie, vragen van algemene
aard, feedback op het systeem, maar ook voor een luisterend
oor.

Michelle: m.bosmans@cadansprimair.nl



Bij Henri voor vragen over de uitleen van devices op 16
december



Voor vragen m.b.t. de inloggegevens kunt u mailen naar
Michelle.



Henri: h.vanrooij@cadansprimair.nl

De opvang en noodopvang


Voor vragen over de reguliere opvang kunt u zich wenden tot de aanbieder waar u de opvang normaal
gesproken afneemt. Zij zullen u zelf hier ook over informeren.



Anders dan in de vorige lockdown organiseert de school nu zelf de noodopvang. Hiervoor gelden de volgende
richtlijnen:



Neem de komende weken de tijd om zelf voor een oplossing te zorgen. Dit zorgt ervoor dat wij ons zoveel
mogelijk kunnen richten op het aanbieden van onderwijs.



We doen een beroep op u om ook elkaar te helpen daar waar kan.



Werkt u in een vitale beroepsgroep en heeft u geen andere mogelijkheden kunt u uw kind aanmelden via
f.willems@cadansprimair.nl. De school zorgt ervoor dat leerkrachten op toerbeurt de opvang zullen
bemannen (wanneer een leerkracht voor de opvang wordt ingezet kan deze geen thuisonderwijs bieden)



Kinderen in een kwetsbare thuissituatie en/of een speciale zorgbehoefte hebben waardoor thuisonderwijs
lastig is komen ook in aanmerking voor de noodopvang. Neem hiervoor contact op met Floor



Opvang is geen onderwijs. De aanwezige leerkrachten bieden wel huiswerkondersteuning



Mocht u voor de kerstvakantie in de problemen komen met de opvang en u werkt in een vitale beroepsgroep
kunt u zich ook wenden tot Floor Willems. De Landman zal dan zorgen voor passende opvang.



Voor een overzicht van de cruciale beroepsgroepen verwijzen we naar de volgende link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

Overig


Mocht uw kind geen inloggegevens meer hebben: Deze komen in de loop van
deze week nogmaals naar iedereen toe.



M.b.t. toetsing en beoordeling zullen we uiteraard rekening houden met de
huidige situatie.



Voor echt dringende vragen kunt u ook Maikel bellen: 0648752588



De typetuin annuleert de typlessen. Ze zullen u zelf informeren over een
vergoeding

Samen gaat het ons lukken…
#STAYSAFE!

Wensen u
hele prettige
feestdagen

