17 maart 2020.
Beste ouders/verzorgers,
U zult enorm bezorgd zijn over wat er allemaal gebeurt in uw gezinnen, omgeving en ons
land. Dat geldt ook voor al onze collega’s. We proberen zo goed mogelijk bij te dragen aan
wat we als onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid, voelen.
Wij informeren u hierbij zo zorgvuldig mogelijk.
Weet in ieder geval: u kunt op ons rekenen!
1. Opvang.
Via ouderportaal heeft u een inschrijfformulier ontvangen om aan te geven of en wanneer u
deze week opvang voor uw kinderen nodig heeft. Mochten er wijzigen komen in de dagen,
wilt u dit dan doorgeven aan Marieken, m.louwerensen@skoposschijndel of via een
ouderportaal bericht aan haar. Mocht u opvang nodig hebben en dit formulier nog niet
hebben ingevuld dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. In de loop van deze week
ontvangt u een nieuwe link om de opvang dagen voor volgende week aan te geven.
2. Onderwijs [op afstand].
In het belang van de ontwikkeling van de kinderen en om betrokken te blijven bij de school
en het leren, willen we ons best doen om het onderwijs zoveel als mogelijk op afstand te
laten plaatsvinden. Sinds gisteren zijn we met heel veel collega’s van de verschillende
Schijndelse scholen met elkaar aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat er een
onderwijsaanbod is voor onze leerlingen die nu thuis zijn.
Digitaal.
Binnen SKOPOS hebben we samen afgesproken om met Padlet (www.padlet.com) te gaan
werken. Padlet is een online tool die het beste te vergelijken is met een digitaal prikbord. Je
kunt er afbeeldingen, links, teksten en video’s op prikken. Iedere groep heeft een eigen
padlet waarop onze leerkrachten iedere werkdag nieuw materiaal zullen plaatsen. Start
iedere dag met het bekijken van de padlet en maak van daaruit keuzes voor de activiteiten
van uw kind(eren).
Om u een idee te geven delen we hierbij de algemene SKOPOS Padlet waar dagelijks nieuwe
tips voor onze leerkrachten op verschijnen. Zie hiervoor
https://padlet.com/skoposschijndel/algemeen . U kunt ook de app downloaden:

Vandaag zijn voor Icarus de Padlet pagina’s live gegaan. Op sommige momenten zijn de
pagina’s overbelast geweest, helaas hebben wij hier geen invloed op en willen u vragen om
het dan op een later tijdstip nog eens te proberen.
Morgen om 9.00u staan de nieuwe items online. U of uw kind(eren) kunnen reageren op de
berichten, maar het is niet de bedoeling dat u of uw kind(eren) zelf items op de pagina gaan
plaatsen. Wij vinden het erg leuk als jullie reageren op berichten, vergeet niet om je naam
erbij te zetten zodat we weten van wie de reactie komt.
Mocht u thuis niet in het bezit zijn van een device waarop de kinderen kunnen werken dan
kunt u dit aangeven bij Marieken, m.louwerensen@skoposschijndel of via een bericht op
ouderportaal. Wij proberen er dan voor te zorgen dat u een device in bruikleen krijgt.
Op dit moment is nog moeilijk te voorspellen hoe lang deze situatie zal gaan duren. Wij
onderzoeken nu ook andere mogelijkheden van online leren. We vinden het echter
belangrijk om vooraf goed te onderzoeken wat voor ons de meest geschikte online leer- en
werkomgeving is. We nemen de tijd om hier de juiste keuze in te maken en te zorgen voor
een goede inrichting die bijvoorbeeld ook aansluit bij de AVG (privacy).
Op papier.
De meeste leerlingen hebben vandaag van de leerkracht thuis papieren werkboekjes
ontvangen en kunnen hier mee aan de slag. Mocht u vragen hebben over het materiaal dat
is thuis gebracht dan kunt u deze via ouderportaal stellen aan de leerkracht van u kind(eren).
Elke week contact.
Buiten het wekelijks contact met de kind(eren) willen we ook graag wekelijks contact met u
onderhouden. Afgesproken is dat leerkrachten in ieder geval één keer per week contact
hebben met alle ouders uit zijn of haar groep. Bij voorkeur telefonisch.
Wij houden u op de hoogte en hopen de komende weken waar nodig wederom op uw
medewerking te kunnen rekenen.
Tevens wensen we u veel succes en gezondheid in de komende periode.

Vriendelijke groeten mede namens de directeur-bestuurder Annemieke Pepping,
Lambèr Gevers [directeur]

