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Directie-info:  

Beste lezers, 
 
Gek hè de agenda hierboven. Er staat niets in omdat wij 
natuurlijk niet weten wat er ons te wachten staat. Wél weten 
wij dat de kinderen thuisonderwijs moeten krijgen en daar 
zijn wij nu een alweer een maand mee bezig. Het is voor 
iedereen ontzettend wennen, vooral omdat je elkaar niet 
zomaar even kan zien. Gelukkig hebben de leerkrachten 
regelmatig contact met de kinderen en ouders. 
 
Thuisonderwijs 
Nu leerlingen onderwijs op afstand krijgen, betekent dat voor 
jou als ouder of verzorger dat je je kind(eren) intensiever 
moet begeleiden. Mogelijk heb je ook nog je eigen werk op 
afstand en moet je productief zijn. Of, als je geen werk hebt: 
misschien pieker je hoe je het hoofd boven water houdt. En waarschijnlijk maak je je zorgen 
om de gezondheid van jezelf, je kinderen, je familie en je vrienden. 
 

Tips in woord en beeld 
Om je in deze periode te ondersteunen zijn er tips in woord en beeld gemaakt door Kennisnet, 
die je hopelijk een hart onder de riem steken. 
https://ouders.lesopafstand.nl/lesopafstand/tips-voor-lesgeven/ 
 
Ook kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht, samen staan we sterk! 
 
Met vriendelijke groet, 
Angelieke Carpentier-Hamers 
angelieke.carpentier@agora.nu  

https://ouders.lesopafstand.nl/lesopafstand/tips-voor-lesgeven/
mailto:angelieke.carpentier@agora.nu


Gezamenlijke-info 

Thuisonderwijs op Wij-land 
Wij-land  heeft de afgelopen 4 weken een 
vliegende start gemaakt heeft met het inrichten 
van het thuisonderwijs! 
Direct na de sluiting van de scholen is het team 
aan de slag gegaan met het inrichten 
van het digitale thuisonderwijs en wordt er sinds 
Corona week 4 al instructie op nieuwe lesstof 
gegeven. 
Corona week 1 en 2: de weektaak is gericht op 
herhaling en onderhouden van 
basisvaardigheden. 
Communicatie verloopt via Parro. 
Corona week 3: de weektaak is gericht op 
herhaling en onderhouden van basisvaardigheden, 
Communicatie naar ouders verloopt via Parro. De leerkrachten zijn in voorbereiding op het maken van 
video’s en inrichting van Teams (herhaling en onderhouden van basisvaardigheden) en voorbereiding 
op het geven van instructie op nieuwe lesstof. Wekelijks is er contact met ouders en leerlingen. 
Corona week 4: deze week herhaling en onderhouden van basisvaardigheden en instructie voor 
nieuwe lesstof voor rekenen en verlengde instructie via Teams. Wekelijks is er contact met ouders en 
leerlingen. 

Corona week 5: ook hier herhaling en onderhouden van 
basisvaardigheden. Er is instructie voor nieuwe lesstof voor rekenen 
en verlengde instructie via Teams. Wekelijks is er contact met ouders 
en leerlingen. 
Corona week 6: herhaling en onderhouden van basisvaardigheden. Er 
is instructie voor nieuwe lesstof voor rekenen en verlengde instructie 
via Teams.  De leerkrachten zijn in voorbereiding op het geven van 
dictees voor spelling. Wekelijks is er contact met ouders en 
leerlingen.  
Corona week 7 en 8: vakantie 
Corona week 9: op 21 april krijgen wij nieuwe richtlijnen met 
betrekking tot een eventuele langere sluiting of openstelling van de 
scholen. Bij sluiting: herhaling en onderhouden van 
basisvaardigheden. Er is instructie voor nieuwe lesstof voor rekenen, 
dictee voor spelling en verlengde instructie op vakgebieden waar 
nodig via Teams.  Wekelijks is er contact met ouders en leerlingen. Bij 
opening van de scholen volgen wij de richtlijnen die opgesteld 
worden. 
 
Hoeveelheid thuisonderwijs → Per dag werken kinderen ongeveer 2- 

2,5 uur aan de lessen voor rekenen, taal, spelling en lezen. De extra opdrachten staan hier los van. Is 
uw kind eerder klaar dan 2 – 2,5 uur met de vakken rekenen, taal, spelling en lezen dan kan uw kind 
altijd extra oefenen met de software voor deze vakken. 
 
Volgende week ontvangt u de weektaak voor wo, do vr. Na de vakantie (als de scholen nog niet open 
gaan), zal de weektaak op vrijdag verstuurd worden voor de week er na. 
 
 
 



Thuisonderwijs chatten 
Op dit moment gebruiken wij in de groepen 5 t/m 8 Teams om leerlingen online les te kunnen geven. 
Ook is er binnen Teams een chatfunctie. Het is de bedoeling dat deze chatbox alleen 
gebruikt wordt voor schoolse zaken, zodat belangrijke mededelingen niet over het 
hoofd gezien worden. Mochten kinderen graag met elkaar willen spreken, dan hier 
graag een ander medium voor gebruiken. Wij hebben als leerkrachten niet overal zicht 
op en vragen uw hulp hierbij. Mocht u merken dat er bijvoorbeeld gepest wordt via 
het online medium of er gebeuren andere dingen die het melden waard zijn, wilt u dan contact 
opnemen met de groepsleerkracht? 
 

Vakantierooster 2020-2021  
De studiedagen waarop kinderen vrij zijn worden in de activiteitenkalender van het komend schooljaar 
vermeld. 

Vakanties van tot 

Herfstvakantie 10-10-2020 18-10-2020 

Kerstvakantie 19-12-2020 3-1-2021 

Voorjaarsvakantie 20-2-2021 28-2-2021 

Paasweekend 2-4-2021 5-4-2021 

Meivakantie 24-4-2021 9-5-2021 

Hemelvaartsweekend 13-5-2021 16-5-2021 

Pinksterweekend 22-5-2021 24-5-2021 

Zomervakantie 10-7-2021 22-8-2021 

Jubileum 
Zaterdag 18 april is juf Leonie Gielens 12 ½ jaar aan Agora verbonden. 
Gefeliciteerd!  

Kindertuin 

Dank jullie wel voor de 
opvang van een aantal van 

onze leerlingen! 

 
 

 


