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DO N D ER DA G 28 M E I 2 0 20
Tablets en Chromebooks...

Algemene schoolzaken...
Volgende week is de laatste
week waarin we het halveklassen-systeem hanteren en
dan mogen alle kinderen vanaf
8 juni weer lekker vijf dagen
per week naar school! Als
school zijn wij hier ontzettend blij mee en u als ouder
vast ook. Natuurlijk blijven we de richtlijnen van het
RIVM volgen. Dat betekent:

extra schoonmaak,

tussen kinderen en leerkrachten blijft 1,5m,

geen 1,5 m tussen kinderen onderling, maar wel
oppassen met fysiek contact,

handen wassen bij binnenkomst en veelvuldig
gedurende de dag,

ouders beperkt in de school; alleen voor afspraken,

leerlingen via voor– en achterdeur naar binnen,

geen grote groepen; dus geen feesten als zomerfeest, muziekproject etc.,

aangepast afscheid van groep 8.

Doubleren van kinderen/ achterstanden:
Wij zullen ten aller tijden met ouders in overleg gaan
als wij twijfelen of een kind over kan gaan naar de volgende groep. Wij vinden de mening van ouders erg
belangrijk en zien graag dat ouders meedenken over
stappen in de ontwikkeling van hun kind en dus ook in
de beslissing van een eventuele doublure. We gebruiken deze periode om te kijken hoe groot achterstanden bij kinderen zijn en maken daar een plan van
aanpak voor. Volgende Vlier komt hier meer over.

Op de Vlierboom hebben we een aantal tablets
voor groep 1,2 en 3 aangeschaft en 90 Chromebooks voor groep 4 t/m 8. Bij de kleuters heeft
iedere klas twee tablets tot hun beschikking
om digitaal lesmateriaal op te maken. Groep 3
heeft negen tablets tot hun beschikking. Voor
groep 4 t/m 8 hebben twee groepen een wisselkast met 30 Chromebooks tot hun beschikking.
Digitaal onderwijs is een mooie aanvulling op
het papieren onderwijs. Kinderen krijgen direct
feedback op wat zij maken, er zijn extra uitleg
stukken, het maakt het extra interessant voor
de kinderen en ze krijgen werk op eigen niveau; de programma’s schakelen daar zelf in.
We hebben de keuze gemaakt om bij de kleuters nog niet te veel met digitale middelen bezig te zijn omdat we het vooral belangrijk vinden dat zij ontdekken, samenwerken en met de
handen bezig zijn. Voor hogere groepen zal het
werken met digitale middelen een grotere rol
spelen. Veel methodes hebben al software horend bij de methodes en vanaf schooljaar 20202021 zullen wij dit verder uitbreiden met andere aanvullende software. In deze eerste tijd
krijgen de groepen en leerkrachten de tijd om
ermee te leren werken zodat het routine
wordt. Hieronder een kleine impressie van de
kinderen die werken met de tablets
(onderbouw). en Chromebooks (bovenbouw).

AGENDA
29 mei

Gewoon school; studiedag gaat
NIET door!

1 juni

Alle kinderen vrij i.v.m.
Pinksteren

11 juni

Schoolfotograaf, onder
voorbehoud

Vanaf 15 juni

Cito E-meting gr 2 t/m 7

De Vlierboom is
onderdeel van

