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Bongerdnieuws
We zijn alweer een week aan het thuiswerken. En we zien dat de
kinderen (en natuurlijk ook de ouders) hard aan het werk zijn. We zijn
trots op jullie!
We wachten de persconferentie van morgen af, maar de verwachting is dat de schoolsluiting
langer gaat duren. Wij zullen u informeren, zodra hier meer over bekend is en hoe we dit gaan
organiseren.

Noodopvang
U heeft het vorige week misschien wel gelezen: De noodopvang op scholen ziet een enorme
stijging in het aantal kinderen. De grenzen zijn bijna bereikt bij scholen en bij ouders. We zien een
verviervoudiging van het aantal kinderen. Ook ouders zitten met de handen in het haar, de rek is
eruit. De verwachtingen van de noodopvang zijn vaak onrealistisch. (NOS, 8-1-2021)
We beseffen dat u als ouder in een spagaat zit: ouder en leerkracht zijn en ook nog werken. Ook
als school zitten we in een spagaat. We willen goed online lesgeven en noodopvang bieden, maar
maken ons ook zorgen aangezien het aantal kinderen enorm is toegenomen. Meerdere dagen
per week hebben we meer dan 40 leerlingen van verschillende leeftijden uit verschillende
groepen in de noodopvang. Onderwijsassistenten en leerkrachten vangen deze leerlingen op. We
hebben tot nu toe gelukkig genoeg personeel die de noodopvang kan verzorgen, maar het gaat
knellen.
We krijgen ook berichten als: “Mijn kind heeft les 6 niet gedaan, hoe komt dit?” We proberen
dagelijks een strakke planning aan te houden, maar de dag is anders dan een gewone lesdag. In
de klas zitten namelijk leerlingen van verschillende leeftijden uit verschillende groepen die
allemaal andere opdrachten hebben meegekregen van de eigen leerkracht. Ga dat maar
stroomlijnen. De dag is geen gewone lesdag. De noodopvang is toezicht en begeleiding. Het kan
dus voorkomen dat het werk van die dag niet helemaal af is.

Ook vernemen wij van ouders dat het thuiswerken in combinatie met het begeleiden van het
kind knelt. We krijgen meer verzoeken voor de noodopvang dan voorheen. We willen u er
nogmaals op wijzen om eerst opvang te regelen in het eigen netwerk. We zien dat veel ouders
proberen om de dag anders in te richten of dat het spelen bij vriendjes mogelijkheden biedt. Hier
zijn we erg blij mee.
Wilt u in ieder geval, als uw kind is aangemeld voor de noodopvang, het doorgeven als uw kind
niet komt? Het gebeurt regelmatig dat er kinderen wel op de lijst staan, maar niet komen. Dit
vinden wij jammer, want personeel staat wel klaar.
Als uw kind gebruik maakt van de noodopvang willen wij u op de volgende punten attenderen:
● Uw kind wordt gebracht en gehaald bij de hoofdingang. Helaas kunt u als ouder niet mee
naar binnen lopen.
● Uw kind heeft het eventuele schoolwerk, eten en drinken bij zich.

Tips bij het thuiswerken
Vorige week stonden wat tips voor het thuiswerken in het Algemeen Dagblad.
Wij delen deze tips graag met u:
● Zorg voor een opgeruimde werkplek. Hoe minder afleiding, hoe beter de concentratie
van uw kind.
● Maak duidelijke afspraken met elkaar. Bijvoorbeeld een teken inzetten wanneer uw kind
u niet kan storen.
● Probeer de structuur van school aan te houden. ‘s Ochtends op tijd opstaan, aankleden
en ontbijten, zodat de kinderen om half negen kunnen beginnen.
● Wissel het werken en en ontspanning voldoende af. Zorg voor tussendoortjes: een
spelletje, even naar buiten enz.
● Strooi met complimentjes.
● Controleer het gemaakte werk.
● Lees voldoende boeken. Voorlezen en zelf lezen is heel belangrijk.
● Vraag de leerkracht om hulp als het niet lukt.

