
Even bijpraten… 

Als eerste allemaal een heel fijn, gelukkig en gezond 2021 

toegewenst! We hopen dat het een mooi jaar gaat worden. Gisteren 

zijn we gestart met het online lesgeven. Wat fijn om iedereen weer te 

zien en te horen! Complimenten voor al het werk wat thuis gedaan is, 

want het lijkt vandaag bij alle kinderen in de groepen 3 t/m 8 gelukt 

te zijn om met een device in te loggen in Teams, de instructies te volgen en het voorgeschreven werk 

te doen! Leuk om alle foto’s van hardwerkende kinderen (ook in de groepen 1/2) te ontvangen.  

Daar doen we het allemaal voor! 

Voor (werkende) ouders/verzorgers en andere begeleiders is het ook in de 2e lockdown soms weer 

een hele uitdaging om thuis onderwijs te geven. Ook nu benoemen we dat het vooral belangrijk  

is dat kinderen zich fijn en veilig voelen. We snappen dat het op sommige dagen wat lastiger gaat,  

terwijl het op andere dagen juist wel weer goed gaat. Mocht het even niet lukken, geef dat dan  

gewoon aan bij de leerkracht. Dan kan er samen naar een passende oplossing gekeken worden. Door 

dit keer meer online les te geven, willen we nog beter inhoud geven aan de instructies. Er is nu meer 

interactie met de kinderen mogelijk (zoals vragen stellen, feedback geven), waardoor hopelijk de 

leeropbrengsten worden vergroot. Het is uiteraard wel belangrijk dat kinderen (op tijd) aanwezig zijn 

bij alle instructies, maar dat ging afgelopen dagen goed! 

  

We hebben met de kinderen duidelijk afspraken gemaakt over  

het werken met Teams. We zetten het even voor u op een rijtje: 

1. Je camera staat aan. 

2. Je geluid staat gedempt (tenzij je het woord krijgt). 

3. Kinderen gebruiken de chat alleen voor schoolwerk  

        gerelateerde  vragen. 

 

Verder merken we dat de kinderen het geluid van een ander kunnen dempen (zo ook het geluid van 

de leerkracht) en hun eigen beeldscherm kunnen delen. Hierdoor ondervinden sommige lessen hin-

der. We kunnen dit helaas niet aanpassen in het systeem. We zouden het daarom erg waarderen  

als ouders hierover in gesprek gaan met hun kind en willen benadrukken (en hierop toezien) dit niet 

meer te doen. Alvast bedankt voor uw medewerking. (Natuurlijk snappen wij ook wel dat het als kind 

een keertje fijn is om de leerkracht ‘stil te krijgen’ ;-))   
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Het is allemaal even wennen, maar we hopen dat dit na een paar dagen wat makkelijker wordt. 

Daarnaast kunnen kinderen ook zelf al heel veel regelen onder het motto ‘zelfstandigheid vergroten’. Alle 

ouders/verzorgers en kinderen veel succes (en hopelijk ook plezier) toegewenst voor de komende 2 we-

ken. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht(en). 

 

Bijlage namens de GGD... 

Advies Outbreak Management Team 

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft onlangs geadviseerd om ook kinderen onder de 12  jaar te 

testen bij klachten. Het OMT geeft dit advies na de vondst van de Britse variant van het coronavirus. Het 

kabinet neemt dit advies over.  

Over de praktische uitwerking krijgen wij deze week meer informatie. Vooruitlopend daarop kunnen 

kinderen jonger dan 12 jaar zich bij ons nu al laten testen, als zij naar de noodopvang gaan en corona 

gerelateerde klachten hebben. 

 

Aanmelden test 

Kinderen kunnen voor een test worden aangemeld via het landelijke afsprakennummer 0800 – 1202. 

Onderzoek 

Daarnaast vindt bij het RIVM doorlopend onderzoek plaats naar de mate van verspreiding van Covid-19 

op scholen. Op de website van het RIVM  kunt u de tot dusver bekende informatie en onderzoeken vinden. 

Het RIVM bereidt ook een onderzoek voor om gedetailleerd de mate van verspreiding van corona op 

scholen in kaart te brengen, met een focus op primair onderwijs. In deze studie zullen alle leerlingen van 

klassen waarin een positief geteste leerkracht of leerling gevonden is, getest worden. 

 

Informatie en bereikbaarheid                                                                                                                                                             

Wij zijn bezig een speciaal scholenteam in te richten om scholen actiever te benaderen en te adviseren als 

er besmettingen zijn bij leerlingen en/of leraren. U krijgt hierover zo snel mogelijk meer informatie van de 

jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts verbonden aan uw school. 

Heeft u nu al vragen? 

Kijk dan op de speciale pagina op onze website:  

https://www.ggdijsselland.nl/scholenkindercentra/corona/. 

 

Agenda… 

11 jan.                  Directieberaad. Juf Marleen afwezig. 

www.drschaepmanschool.nl  

of volg ons op Facebook: 

‘Dr. Schaepmanschool’ 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
https://www.ggdijsselland.nl/scholenkindercentra/corona/

