
 

Middelburg, 16 maart 2020 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Hoewel de lente vandaag in de lucht hing, was het een vreemde en ook sombere dag.  

Slechts 4 kinderen waren binnen in de school. Bij KOW en KOOZIE was het ook stil. Veel ouders zijn 

creatief geweest en zijn erin geslaagd de opvang van hun kind zelf te organiseren. Een goede bijdrage 

in de bestrijding van het virus. 

Ons team heeft vandaag hard gewerkt aan het afstandsonderwijs. Met recht een uitdaging te 

noemen, maar we gaan daar in slagen. Met veel waardering voor de inspanningen van onze collega’s  

informeren we u in deze brief over hoe het onderwijs vorm gaat krijgen. Dit afstandsonderwijs gaat 

in op woensdag 18 maart. 

Onderwijs is altijd een leerproces en dat is het nu zeker. Het vraagt samenwerken tussen kinderen, 

leerkrachten en ouders. Het vraagt om goede communicatie, leren van successen en leren van 

‘fouten’. Allemaal dingen die we op school van de kinderen en van elkaar vragen en waar u als ouder 

een grotere rol gaat spelen.  

 

Onderwijs op afstand – uitgangspunten 

We hanteren enkele uitgangspunten die we ook op school hanteren: 

 Afstandleren is een mix van digitaal werken en niet-digitaal werken; 

 afstandleren wordt afgestemd op de onderwijsbehoefte en op de leeftijd van kinderen; 

 

Specifieke uitgangspunten voor afstandleren in deze periode: 

 Groepen 3-8 richten zich op basisvaardigheden: rekenen, spelling, taal, schrijven, lezen, 

Engels 

 Groepen 1-2 richten zich algemene brede vorming. De oudere kleuters worden gericht 

voorbereid op de gang naar groep 3 

We geven hieronder een indicatie van de minimale tijd waarop de kinderen gericht en 

geconcentreerd aan hun schooltaken zouden moeten werken. Deze tijd is niet aaneengesloten 

bedoeld. We doen dit niet bij de kinderen van de groepen 1-2.  

Uiteraard is het een indicatie en zijn de verschillen en mogelijkheden per kind wisselend: 

 groep 3 t/m 5:     2 uur 
 groep 6-7:     2,5 uur 
 groep 8:     3-4 uur 

 



Onderwijs op afstand – de inhouden 

In de bijlagen vindt u per leerjaar specifieke informatie over de leerdoelen en gebruikte 

hulpmiddelen. 

 

Ophalen van schoolspullen 

Voor alle kinderen van de groepen 1-8 ligt een stapel(tje) schoolspullen klaar. Deze kunt u ophalen in 

het lokaal van uw kind(eren). U wordt hiervoor verwacht op dinsdag tussen 13u – 17u of op 

woensdag tussen 8u – 12u. Per gezin mag 1 persoon naar binnen. Uiteraard zo kort mogelijk.  Neemt 

u een tas mee, uitgezonderd voor groep 1-2: voor hen ligt een tasje klaar. (Heeft uw kind nog 

persoonlijke spullen, dan kunt u deze meteen uit het laatje vissen.) 

 

Chromebooks 

Mocht u thuis geen laptop of computer voor de kinderen tot uw beschikking hebben, dan kan er per 

gezin 1 chromebook worden geleend (als vader en moeder gescheiden zijn, geldt ook maximaal 1 

chromebook in totaal).  

U tekent hiervoor een overeenkomst waarmee u de zorg voor het apparaat toezegt. U betaalt een 

borg van € 80,- welke wordt ingehouden als er schade blijkt aan het apparaat. Deze borg dient gepast 

en contant te worden betaald bij het afhalen van het apparaat. 

Deze chromebooks zijn dan dinsdag tussen 13u en 17u00 en woensdag tussen 8u en 12u op te halen 

aan de balie van het kantoor van meester Harry, maximaal 1 persoon per gezin mag de school 

binnen. (U hoeft zich hiervoor niet vooraf aan te melden.) 

 

Uw rol als ouder/verzorger 

U bent en blijft bovenal ouder/verzorger.  

Naast uw gewijzigde eigen werkomstandigheden, wordt u geconfronteerd met thuiszittende 

kinderen. Zorgt u vooral voor de randvoorwaarde: breng structuur aan in de dag, regel de dagelijkse 

verzorging, draag bij aan een prettige sfeer. Toont u zich vooral op positieve wijze belangstelling voor 

het schoolwerk van uw zoon-dochter.  

De inhoudelijke begeleiding van de kinderen zal door de leerkrachten gebeuren. Waar u er ruimte 

voor heeft, kunt u uiteraard uw kind helpen.  

Als het gaat knellen met de rol van ouder/verzorger, geeft u de laatste rol voorrang!.  

 

Contact 

Onze leerkrachten houden contact met de kinderen. Dat gebeurt vooral telefonisch of via 

beeldbellen. De leerkracht belt twee keer per week met de kinderen. Dit heeft vooral een 

pedagogisch doel. 



Als kinderen of ouders vragen hebben over de lesstof, dan kunnen de kinderen van de groepen 5-8 

per Google Classroom contact leggen met de leerkrachten. Dat kan op de volgende momenten: 

 ma, di, do, vr: 9.30-11.00 uur en 13.00-14.30 uur 
 wo: 9.30 - 11.00 uur 

Ouders en / of kinderen van de groepen 1-4 leggen contact met de leerkrachten via e-mail. Stuur de 
vraag naar de op die dag werkende leerkracht.  
 
Als kinderen of u vragen hebben over inloggen en dergelijke, dan kunnen zij contact leggen met onze 

helpdesk. Deze is te bereiken via ons telefoonnummer 0118-613508 op de in het schema genoemde 

tijden. 

 

Contact in schema 

Onderwerp Wie Hoe tijden / mailadres 

Helpdesk over inloggen en digitale 
programma’s 

wisselend 0118 - 613508 Ma-di-do-vr:  9u30    -  11u00 
                        13u00  -  14u30 
Wo:                 9u30    -  11u00 
 

lesstof leerkrachten Google Classroom (gr 5-8) 
 
 
 
 
Contactverzoek per mail 
(groep 1-4) 

ma-di-do-vr      9u30-   11u00 & 
                        13u00   - 14u30 
wo:                     9u30 – 11u00          
 

algemene vragen over beleid en 
organisatie 

Anneke 
Sjoerd 

06-28278701          
06- 52392358           

directie@absmiddelburg.nl 
directie@absmiddelburg.nl 

 

Informatievoorziening en website 

We blijven u per mail informeren. Daarnaast plaatsen we alle berichten op onze website. 

Alle berichten over het afstandsonderwijs, vindt u terug op onze website (nieuws en kinderen  

huiswerk).  

  

mailto:directie@absmiddelburg.nl


BIJLAGEN 

 

Groep 1-2 

De komende weken gaan de leerlingen uit de kleuterbouw thuis leren en werken rondom het thema 
‘mijn lichaam’. Aan de hand van dit thema zullen er op verschillende ontwikkelingsgebieden 
opdrachten worden aangeboden welke thuis met begeleiding van een volwassene uit te voeren zijn. 
We hopen u middels deze brief uit te kunnen leggen hoe dit in zijn werk zal gaan. 
 
Iedere leerling ontvangt een eigen tas met daarin materialen en opdrachten. In de tas vindt u een 
werkboek met opdrachten en verwerkingsbladen. Sommige opdrachten zijn gekoppeld aan een 
educatief filmpje dat vooraf online gekeken dient te worden. Daarnaast zijn er creatieve 
verwerkingsopdrachten, hiervoor is materiaal toegevoegd.  
 
In de tas is een bingokaart opgenomen. Op deze bingokaart staan pictogrammen welke relateren aan 
de opdrachten in het werkboek. Bijbehorende opdrachten zijn voorzien van hetzelfde pictogram. 
Wanneer een activiteit is afgerond, mag het bijbehorende pictogram worden doorgestreept. Wie lukt 
het om zijn bingokaart vol te krijgen? Is uw kind trots op het resultaat, dan is het natuurlijk leuk om 
dit met de leerkracht te delen! Dit kan bijvoorbeeld door een foto toe te sturen via de mail.  
 
Het streven is om de opdrachten uit het werkboek rond maandag 30 maart te hebben afgerond. 
Tegen deze tijd zullen wij u informeren over de verdere inhoud van het thema.  
 
Aanvullend hebben wij nog de volgende adviezen welke we nog mee willen geven:  
- zorg wanneer het mogelijk is voor een bepaalde regelmaat in de dagstructuur.  
- aanbieden van 1 of 2 activiteiten per dag van de bingokaart is een mooi streven. 
 
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

  



Beste ouders van de groepen 3, 
 

Nu we de kinderen de komende weken helaas niet op school zullen ontvangen, willen we 
aan u toelichten hoe de kinderen thuis lessen kunnen volgen en opdrachten kunnen maken. 
We zullen iedere middag/avond een dagplanning sturen voor de volgende dag in de vorm 
van een taakkaart. De kinderen zullen hierop basis- en keuzetaken van de dag zien staan. 
De basistaken zijn de taken die die dag gedaan ‘moeten’ worden. De volgorde mag zelf 
ingedeeld worden. De keuzetaken zijn extra, deze mogen wel, maar zijn niet verplicht. 
 
De meeste taken van rekenen en schrijven zullen de kinderen zonder al te veel hulp van u 
kunnen maken. Op gebied van lezen zullen de kinderen meer begeleiding nodig hebben. 
Eventuele bijzonderheden of aandachtspunten zullen we bij het sturen van de dagplanning 
aangeven. 
 

Hier volgen alvast wat algemene aandachtspunten: 
 

Rekenen/Gynzy 
De kinderen kunnen vanuit thuis inloggen met hun persoonlijke inloggegevens op gynzy kids. 
Via Gynzy bieden wij de methode lessen aan die de kinderen anders op papier zouden 
maken. Door het maken van de aangegeven les in de dagtaak hebben de kinderen hun 
rekenopdrachten gemaakt. Sommige kinderen zullen ook een pluswerkboek of een 
bijwerkboek mee naar huis krijgen. Hier kunnen zij extra mee oefenen. We zullen dit indien 
nodig aangeven op de taakkaart. 
 

Als extra kunnen de kinderen werken in Gynzy werelden. Hier zijn de kinderen al meer 
bekend mee. Bij de keuzeopdrachten staat de wereld, het eiland en de dorpen geschreven 
waar ze die dag mee kunnen oefenen. Een aantal leerlingen kunnen soms nog niet in dat 
dorp, omdat de voorwaardelijke doelen nog niet zijn behaald. Gynzy geeft aan welke dorpen 
dat zijn. Uw kind kan dan i.p.v. het opgegeven eiland in de dagtaak, aan de slag met de 
voorwaardelijke dorpen. Hier zijn de kinderen van op de hoogte. Er zijn ook leerlingen die het 
geplande dorp al 100% hebben. Zij mogen dan extra vrij in de werelden werken met als dorp 
en eiland naar eigen keuze.  
 

Mocht uw kind moeite hebben met bepaalde onderwerpen of heeft u vragen over hoe dit uit 
te leggen, dan kunt u ons mailen. Wij kunnen u dan gerichte aanwijzingen geven. De 
voortgang van de kinderen houden wij in de gaten. Tijdens de persoonlijke contactmomenten 
zullen we de kinderen van feedback voorzien. Onderaan dit document kunt u vinden hoe u 
thuis inlogt met Gynzy.  
 

Schrijven 
De kinderen krijgen een herhalingsboekje mee naar huis voor de komende periode. Iedere 
dag mogen ze hier één bladzijde van maken. Welke bladzijde dit is, is ook weer terug te 
vinden op de taakkaart. De kinderen schrijven allemaal met een potlood. Het is belangrijk dat 
ze goed kijken naar het voorbeeld bovenaan de bladzijde, zodat ze weten hoe de schrijfletter 
geschreven moet worden en op de juiste manier starten. 
 

BOUW 
De kinderen die op school werken met het leesprogramma BOUW en die thuis hier ook 
verder mee kunnen werken krijgen hun gele mapje met aftekenbladen mee naar huis. Op 



www.bouwtutorlezen.nl kunt u thuis inloggen. De loginnaam en het wachtwoord kunt u 
vinden op het gele mapje. Elke dag mogen er drie lessen gemaakt worden. Twijfelt u of uw 
kind met BOUW werkt op school, dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende 
leerkracht.  
 

Technisch lezen 
In de dagplanning wordt elke dag verwezen naar onze methode Veilig leren lezen. De 
kinderen zijn onderverdeeld in 3 niveaus: ster, maan en zon. De kinderen weten zelf in welke 
groep ze zitten. Vanuit school krijgen de kinderen het volgende mee aan materialen: 

 Leesboek kern 8+9 
 Werkboek kern 8+9 
 Veilig en vlot kern 7+8+9 
 Woordzetter kern 8 (als deze nog niet af was) +9 

Iedere les starten de kinderen met het lezen van een aantal bladzijdes uit de Veilig en vlot 
boekjes. Behalve de kinderen uit het zon groepje. Vervolgens lezen ze de bladzijden van het 
leesboek en maken ze de opgaven uit het werkboek. Het zou fijn zijn als de kinderen de 
bladzijden hardop aan iemand kunnen voorlezen, zodat ze gecorrigeerd kunnen worden als 
het nodig is. De kinderen eindigen met het maken van een bladzijde van ‘woordzetter’. Dit 
zal niet dagelijks ingezet worden. 
 

Keuze taken: 
Onderaan de taakkaart staan de keuzetaken. Deze taken zijn niet verplicht, maar wel 
leuk/leerzaam om te doen. Iedere week verschijnen er nieuwe keuzetaken. U kunt daarbij 
denken aan: het schrijven van een verhaal (stellen), het maken van een tekening, het werken 
in de werelden van Gynzy of het spelen van een spel. 
 

Evaluatie 
De kinderen kunnen na het maken van hun taken in de laatste kolom op hun taakkaart 
aangeven hoe de opdrachten zijn gegaan. Zo heeft u hier als ouder zicht op en kunnen wij 
hier als leerkracht op inspelen tijdens de individuele gesprekken. 
 

Hoe log ik in op Gynzy om mijn rekenles te maken? 

 

 

1. ga naar: www.gynzykids.com  
 

 

 

2. klik aan:  
 

3. vul de gebruikersnaam in:     
 

http://www.bouwtutorlezen.nl/


Inloggen: 
Groep 3a: gebruikersnaam: naam3a pincode: 0000 

Groep 3b: gebruikersnaam: naam3b pincode: 0000 

Groep 3c: gebruikersnaam: naam3c pincode: 0000 
 

Voorbeeld: 
Gebruikersnaam: klaas3c 

Pincode: 0000 

 

 

     
4. vul de pincode in:       
 

 
 

 

5. klik aan: werkboek 

 

 

            

 

6. Scroll naar beneden naar Periode B - blok 2 en ga naar de juiste week en les. 
 

7. Klik op de les om je opdrachten te starten  



Groep 4 

 

Beste ouders van de groepen 4, 
 

Nu we de kinderen de komende weken helaas niet op school zullen ontvangen en geen les 
kunnen geven, krijgen ze een pakket mee om thuis mee aan de slag te gaan. 
Voor deze week ligt de planning klaar bij de spullen van uw kind. Vanaf zondag zullen we 
iedere middag/avond een dagplanning sturen voor de volgende dag. De kinderen zullen hier 
de basistaken en de keuzetaken van die dag zien staan. De basistaken zijn de taken die die 
dag gedaan “moeten” worden. De volgorde mag zelf ingedeeld worden. De keuzetaken zijn 
extra, mag wel/hoeft niet.  
 

De meeste taken zullen de kinderen zonder al te veel hulp van u kunnen maken. Eventuele 
bijzonderheden of aandachtspunten zullen we bij het sturen van de dagplanning aangeven. 
 

Hier volgen alvast wat algemene aandachtspunten: 
 

Rekenen/Gynzy 
In de dagplanning staan zowel rekenopdrachten voor op papier als op de computer. Voor de 
papieren opdrachten verwijzen we naar het rekenkopieerboekje met sommen of het 
tafelboekje. 
De kinderen kunnen vanuit thuis inloggen met hun persoonlijke inloggegevens.  
( www.gynzykids.com) 
In de dagplanning staat de wereld, het eiland en het dorp geschreven waar ze die dag mee 
gaan oefenen. Een aantal leerlingen kan soms nog niet in dat eiland omdat de 
voorwaardelijke doelen (eilanden) nog niet zijn behaald. Gynzy geeft aan welke eilanden dat 
zijn. Uw kind kan dan i.p.v. het opgegeven eiland in de dagtaak, aan de slag met de 
voorwaardelijke eilanden.  
U kunt een richtlijn van 30 minuten zelfstandig werken aanhouden. 
 

Er zijn ook leerlingen die het geplande eiland al 100% hebben. Voor hen staat er een extra 
eiland of taak vermeld op de dagplanning. 
Mocht uw kind moeite hebben met bepaalde onderwerpen en heeft u vragen over hoe dit uit 
te leggen, dan kunt u ons mailen. Wij kunnen u dan gerichte aanwijzingen geven.  
De voortgang van de kinderen houden wij in de gaten. Tijdens de telefonische 
contactmomenten zullen we de kinderen van feedback voorzien. 
 

Spelling 
De kinderen krijgen het werkboek mee. In de dagplanning wordt aangegeven wat ze 
wanneer moeten maken. Een aantal lessen begint met een dictee. We zullen deze 
dicteewoorden vermelden onderaan de taakkaart. Als het u niet lukt dit dictee af te nemen, 
kan uw kind gewoon beginnen bij opdracht 1. Op de dagen dat er geen werkboek gepland 
staat, wordt er verwezen naar extra werkbladen. Het zou fijn zijn als u de gemaakte taak van 
uw kind kan nakijken. 
 

 

 



Taal 
De kinderen krijgen het lesboek in kopievorm mee. Op de dagplanning is terug te zien welke 
taak ze moeten doen. Ze krijgen geen apart schrift mee om de opdrachten in te maken, ze 
mogen in de kopie werken.  
De kinderen krijgen ook een werkboek mee van taal, hier zal bij een paar lessen in de 
dagplanning naar verwezen worden. Ook voor de taallessen geldt dat het fijn zou zijn als u er 
even naar zou kunnen kijken. 
 

Schrijven 
Kinderen schrijven de opgegeven bladzijde. Wanneer ze weer naar school komen zullen wij 
de gemaakte bladzijde voorzien van krullen en stickers! 
 

Technisch lezen 
In de dagplanning wordt een paar keer per week verwezen naar de methode Estafette, hier 
kunnen ze zelfstandig mee aan de slag. Daarnaast zal een paar keer “vrij” lezen op het 
programma staan. Dit kan een zelfgekozen boek zijn. 
 

Vertelbeurten: 
De vertelbeurten die voor deze periode gepland staan, schuiven we op. Zodra we weer op 
school zijn, plannen we nieuwe data. Zijn er kinderen die al zo goed als klaar waren en vast 
willen oefenen? Een filmpje sturen naar je juf mag altijd!  
 

Keuze taken: 
Computer: Bloon (spelling) (www.bloon.nl)  
                  Gynzy spelling  (www.gynzykids.com) 

      Tafels oefenen  (www.tafeldiploma.nl)               
Anders: Witte map met verschillende werkbladen per vakgebied 
               
 

  

http://www.bloon.nl/


Groep 5 – 6 

 
Omdat deze groepen in Classroom gaan werken, is de instructie hieronder korter dan 
in de andere groepen. U ontvangt een aparte mail hierover. 
 
Komende weken zal er in de groepen 5 en 6 gewerkt worden via google Classroom.  
Ouders/leerlingen ontvangen over het werken met Classroom informatie via de mail in vorm 
van instructievideo's.  
 
In Classroom kunnen de kinderen hun dagtaak vanaf 8.00 's ochtends inzien. De dagtaak zal 
bestaan uit digitale en schriftelijke opdrachten.  
 
Uiteraard doen wij zoveel mogelijk om het zicht op de voortgang van de kinderen te 
bewaren, maar doen hierin ook een beroep op u. Indien mogelijk zullen wij de antwoorden 
via Classroom met u delen.  
 
Daarnaast gebruiken we ook Classroom voor het beantwoorden van eventuele vragen.  
Hier vindt u een instructiefilmpje over het werken met Classroom. 

Codes voor de koppeling met classroom (6b en 6c hebben deze al gekoppeld) 

De klassencode voor groep 6A:  bh2sor7   

De klassencode voor groep 5c: npi6iqy 

De klassencode voor groep 5b: a3nxoxe 

De klassencode voor groep 5a: 6b7jit3 
 
 

U ontvangt een mail vanuit Basispoort om thuis te kunnen inloggen, zodat uw kind kan 

inloggen op Nieuwsbegrip. Laat hem/haar alleen maken wat in Classroom klaar wordt gezet. 

Via de link maakt u zelf een wachtwoord aan. Daarna logt uw zoon-dochter in met zijn of 

haar wachtwoord. (Uw kind logt thuis anders dan op school!) 

 

**                           

 

 

 

                          De instructiefilmpjes vindt u in de originele mail. 

 

  



Groep 7 

Beste kinderen, ouders en verzorgers van de groepen 7, 
 
We zijn vandaag bezig geweest om een opzet te maken voor thuisonderwijs. De 
aankomende 3 weken gaan jullie dagelijks thuis werken aan een aantal opdrachten. 
Deze opdrachten kunnen jullie vinden in Klasseplan. Als je thuis inlogt, doe dit dan altijd via 
je school mailadres zodat je ook alle links naar de websites die je nodig hebt direct kunt 
aanklikken.  
 

 
 
Per dag zie je welke opdrachten je die dag moet maken. Je mag zelf indelen op welk 
moment van de dag je deze opdrachten maakt. Omdat alle groepen 7 aan dezelfde lesstof 
werken kan het zijn dat sommige opdrachten herhalingsopdrachten zijn. 
 
Rekenen  
Dit maak je digitaal in Gynzy zoals jullie al gewend zijn. Voor rekenen geldt net als op school 
dat je een dorp behaald hebt bij 76%. Daarna ga je verder met het volgende dorp. Het is de 
bedoeling dat je 45 minuten rekent per dag.  
 
Spelling  
Spelling is ook toegevoegd aan Gynzy en wordt dus ook digitaal gemaakt. Voor de 
opdrachten van Spelling ga je naar Spelling taal actief 4 (vierkant) dus niet Spelling gynzy 
werelden. Je maakt de les die aangegeven staat. Let op dat je start bij blok 6. Het kan zijn 
dat je een flink eind naar beneden moet scrollen voordat je bij de juiste les komt.  
 
Let op! In klasseplan staat soms aangegeven dat je voor rekenen en spelling een 
instructiefilmpje moet kijken. Deze kun je vinden in classroom groepen 7a,b,c. 
 
Taal 
De opdrachten voor Taal maken jullie in het werkboek of in je schrift. Van het taalboek 
plaatsen we een document in classroom zodat jullie hierin de lessen kunnen opzoeken. 
Soms moet je een opdracht inleveren via classroom. Deze wordt dan door de leerkracht 
beoordeeld. 
 
Begrijpend lezen 
Voor begrijpend lezen kijk je het filmpje in nieuwsbegrip en maak je de opdrachten van 
nieuwsbegrip XL (net als voorheen tijdens contractwerk).  
 

Extra opdrachten 
De opdrachten die je zelf in moet plannen mag je verspreiden over de week. Dit zijn 
opdrachten van schrijven, geschiedenis en werkstuk/spreekbeurt.  
 
 



Vragenuurtje: 
We kunnen ons voorstellen dat je zo nu en dan wat vragen hebt over de lesstof. Daarom is 
er voor jullie (leerlingen) iedere dag 2 keer een uur de gelegenheid om vragen te stellen. Op 
onderstaande momenten is een van de leerkrachten van de groepen 7 beschikbaar.  
Ma/di/do/vr  9.30u tot 10.30u en 13.00u tot 14.00u 
Wo 9.30u tot 10.30u 
Heb je een vraag, ga dan naar de classroom groepen 7a,b,c.  Let op! Om aan deze groep 
deel te kunnen nemen moet je bij classroom op ‘deelnemen’ drukken. Bij de opdracht 
vragenuurtje link videogesprek zie je bij instructies een link waarmee je direct een 
videogesprek met de juf kan starten. 
 
Persoonlijk contact.  
Twee keer per week neemt de leerkracht contact met je op via meet om een gesprekje te 
voeren over je voortgang. In de classroom van je eigen groep zie je bij persoonlijk 
contactmoment wanneer je gebeld wordt.  
 
Spreekbeurten 
Zoals jullie waarschijnlijk wel begrijpen, worden de data van het houden van de 
spreekbeurten aangepast. Daar komen we later op terug.  
 
 
 
 
 
                             De instructiefilmpjes vindt u in de originele mail. 

 
  



Groep 8 

 

Beste leerlingen van groep 8, 

Zoals we afgelopen vrijdag al met elkaar bespraken is gebeurd! De scholen zijn dicht. Het is 
een bijzondere situatie die we nog nooit hebben meegemaakt. Maar, we gaan er samen echt 
het beste van proberen te maken :-) 
Thuis zitten betekent natuurlijk niet dat jullie geen schoolwerk hoeven te doen.  
Met alle leerkrachten van groep 8 gaan we jullie een zo’n compleet mogelijk lesaanbod 
aanbieden ‘op afstand’.  
 
We maken zoveel mogelijk gebruik van digitale middelen die jullie al kennen als bv. 
Klasseplan.  
 
Natuurlijk zien en spreken we jullie ook, dit heb je kunnen lezen in het algemene deel van 
deze brief. 
 
Hoe gaan we het samen doen:  
 

We starten in Klasseplan, daar staan per dag een aantal vakken in die je op die dag moet 
doen.  Alles wat op ‘zelf inplannen’ staat: daar mag je de hele week over doen.  
De leerkrachten maken iedere week een overzicht voor je.  

 
De vaste vakken die staan ingepland: daar staan tijden bij. Daar hoef je niet naar te kijken 
per se. Enkel de dag waar het vak op staat ingepland is belangrijk.  
 
 

Alle opdrachten waar bij staat: via Classroom⇒  daarvoor moet je naar Google Classroom. 
Daar vind je de “lesboeken” en de uitgebreide opdrachten met filmpjes, instructies, linkjes 
etc.  

 
In Google classroom staat ook de Chatroom, hier kun je vragen stellen over het huiswerk. 
Let op: alleen over het huiswerk, dus geen kletspraatjes! Kijk ook altijd even goed of je vraag 
er misschien al bij staat. 

 
Zorg dat je alles wat je maakt in Klasseplan alles af vinkt! 

 
Zorg dat je in Classroom alles inlevert, zo houden wij overzicht op datgene wat je hebt 
gemaakt.  

 
Doe je best, we gaan er samen voor de komende weken. 
 
Groetjes,  

 
Meester Huib, juf Lotte, juf Miranda en juf Michèle  

 


