INFORMATIEBRIEF NR. 6 ( 24 september 2020)
Contact met de leerkracht, intern begeleider of directie
De Coronamaatregelen hebben nog steeds tot gevolg, dat er onder schooltijd zo min
mogelijk volwassenen in de school zijn. Ouders zijn dan ook helaas nog steeds niet welkom
in de school onder schooltijd.
Echter, wanneer u toch graag het gesprek aangaat met de leerkracht van uw kind, met de
intern begeleider of de directie, stuurt u dan gerust een mailtje voor het maken van een
afspraak. Na schooltijd zal er dan zo snel als mogelijk tijd gemaakt worden voor een gesprek.
Dus: heeft u behoefte aan een gesprek, schroom dan niet om een afspraak te maken!

Corona: nieuwe beslisboom i.v.m. aangepaste coronamaatregelen
In vorige informatiebrieven ontving u informatie met daarin de meest recente maatregelen
m.b.t. schoolgaande kinderen. Deze week zijn de maatregelen aangepast en daarmee is ook
de beslisboom veranderd. In de bijlage vindt u de nieuwe beslisboom. Vanaf nu wordt deze
beslisboom gehanteerd.
De beslisboom die u eerder van ons ontving komt daarmee te vervallen.
Wilt u contact met ons opnemen als er in uw gezin iemand positief getest is op corona,
koorts of last van benauwdheid heeft? We kunnen dan samen kijken hoe we het onderwijs
voor uw kind in kunnen richten, opdat dit zoveel mogelijk door kan gaan.

Snappet
Sinds schooljaar 2019/2020 zijn wij gestart met
onderwijsplatform Snappet. Vorig schooljaar gold dit alleen
voor groep 7 en 8. Dit schooljaar zijn we ook in groep 5 en 6
gestart met Snappet. Snappet is een digitale manier om de
lesstof te verwerken. Het sluit aan bij onze huidige
methodes. De leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen een eigen
tablet waarop zij de lesstof verwerken. Naast de klassikale
instructies van de leerkracht, biedt Snappet een adaptieve
verwerking. Dat wil zeggen dat de leerlingen de lesstof op
hun eigen niveau kunnen oefenen/verwerken.
Hoe werken wij met Snappet?
Wij werken tijdens de reken- en taalles volledig met Snappet. De leerkracht start met een
klassikale instructie. Vervolgens oefenen de leerlingen met de lesstof op de tablet. De
leerkracht krijgt hierdoor direct een overzicht welke kinderen extra instructie nodig hebben
en welke leerlingen extra uitdaging nodig hebben.
Ook de leerlingen krijgen een prettig overzicht van hun lesdoelen. Allereerst zien de
leerlingen slechts 1 opgave per keer op het scherm. Dit zorgt voor overzicht. Per opgave
krijgen de leerlingen meteen feedback. De leerling ziet meteen wat hij/zij goed of fout doet
en heeft gemakkelijker de kans zichzelf te verbeteren.

Na de basisles gaan de kinderen adaptief verder (wij noemen dit plusopgaven of
werkpakket). De leerling werkt hier op eigen niveau. Bij een goed antwoord wordt de
volgende opdracht een beetje lastiger. Bij een fout antwoord wordt de volgende opdracht
wat eenvoudiger. Zo wisselen de opdrachten elkaar af. De leerling wordt uitgedaagd, maar
heeft ook veel kansen op succeservaringen.
Naast de reken- en taallessen kan Snappet ook worden gebruikt voor extra oefening bij de
vakken spelling, automatiseren en woordenschat. Zo kan een leerling tijdens de weektaak
aan gepersonaliseerde leerdoelen werken.
De grootste voordelen van Snappet:
 De leerlingen krijgen direct feedback
 De lesstof is overzichtelijk voor leerlingen
 Er is meer individuele differentiatie
 De leerkracht heeft sneller inzicht over de leervoortgang van de leerlingen en de
groep
 De leerkracht heeft meer tijd voor instructie en verrijking
Mocht u meer informatie willen over Snappet, kijk gerust op de site https://nl.snappet.org/
Ook kunt u altijd uw vragen stellen aan de leerkrachten van groep 5 t/m 8.

Juffendag
De ouderraad vraagt of uw kind of kinderen één van de 3 kleurplaten (zie bijgevoegde
documenten) zou willen kleuren m.b.t. de Juffendag. Wanneer ze gekleurd zijn kunnen de
kinderen de kleurplaat in één van de dozen stoppen die bij elke ingang van de school staat.
Graag op de achterkant de naam van het kind vermelden en in welke groep hij/ zij zit.
Inleveren voor 12 oktober!
Wat ze precies gaan doen met de tekeningen is voor ons ook nog een verrassing.

