Onderwijs op afstand op de Beatrixschool
Wat een rare en bijzondere tijd. We moeten allemaal flink schakelen en prioriteiten gaan
stellen. Het allerbelangrijkste blijkt maar weer: onze gezondheid!
Deze tijd biedt echter ook kansen. We onderzoeken hoe we onderwijs op afstand kunnen
bieden en daar komen ook mooie dingen uit!
Op de Beatrixschool zetten we onze schouders eronder!
De eerste week was het even zoeken wat ons aanbod zou
kunnen zijn om mee te starten. Wij hebben voor herhaling
gekozen d.m.v. digitale programma´s. Daarnaast stond de
eerste week ook in het teken van alles faciliteren en ouders
helpen met opstarten. Eventueel Chromebooks uitlenen,
helpen met inloggen en ouders ondersteunen. Het is ook voor
ouders een drukke, hectische tijd. Het moet ook voor hen te
behappen zijn. In de derde week zijn we gestart met het
aanbieden van nieuwe leerstof.
Ook zoeken we naar leuke en leerzame alternatieven. We willen namelijk wel veel
afwisseling en het vooral ook leuk houden!
Om contact met kinderen te hebben en houden gebruiken we
Klasbord en de Drive. We creëren een interactieve omgeving
waarbij kinderen ook filmpjes en foto’s terugsturen zodat ze
contact met elkaar blijven houden.
Naast al het harde werken denken we ook aan gewoonte 7 van
The leader in me: Houd de zaag scherp! Zorg goed voor jezelf.
Daarom bieden we ook ontspanning, bewegingsopdrachten en
creativiteit aan. We maken instructievideo’s en af en toe een gek
filmpje van de leerkracht tussendoor moet ook kunnen.
Ook bij de kleuters wordt natuurlijk
thuisonderwijs aangeboden. We sturen elke
week een ‘bingokaart’ met picto’s die voor de
kinderen herkenbaar zijn. Daarbij geven we tips
aan ouders hoe ze dit op een leerzame en leuke
manier kunnen aanpakken. Daarnaast zijn er
een aantal ouders die individueel tips vragen en
krijgen om een specifiek onderwerp,
spelenderwijs, extra te oefenen.

Wat helemaal stimulerend werkt is dat de juf de werkjes
zelf ook maakt en op Klasbord zet. De kinderen sturen
foto’s terug en zo blijven we in contact met elkaar.

Onze bovenbouwleerlingen werken ook hard thuis, ze stellen via e-mail rechtstreeks vragen
aan de leerkrachten. De juffen uit groep 8 kregen zelfs een prachtige bos bloemen thuis
bezorgd omdat ze jarig waren! Ook hebben de leerlingen uit eigen initiatief mooie kaarten
gemaakt voor de mensen in verzorgingshuizen.

We merken wel dat de kinderen een beetje bezorgd zijn over hun afscheid van de
basisschool met de bijbehorende activiteiten zoals de musical en het kamp. Voorlopig gaan
we er nog maar van uit dat dit door kan gaan. De kinderen hebben de musical, die we
gekozen hadden inmiddels gelezen en per mail sollicitatiebrieven voor hun rol verstuurd.
Gelukkig krijgen we veel waardering van ouders in deze tijd. We ontvangen leuke reacties
zoals deze:
“Wat een geweldige timing voor die
quiz! G heeft vandaag zijn eerste
baaldag. Tot nu kon hij prima met de
situatie dealen, maar vandaag is het
even niet leuk. Top dat er even een
leuke quiz doorheen kwam, dat heeft
hem opgefleurd”, aldus een moeder.

“Veel waardering trouwens voor
je, K heeft nog veel begeleiding
nodig, in ieder geval goede uitleg,
een paar keer voordat ze het
snapt. en jij hebt er wel 26 in de
klas waar je uitleg aan
moet geven”, aldus een ouder.

En daarom gaan we door: met het verzorgen van goed, afwisselend en stimulerend
onderwijs op afstand!
Lieve collega’s: zorg allemaal goed voor jezelf en je dierbaren!

