Voorbeeld
Dagindeling thuis
09.00-10.15

werken

10.15-10.45

pauze/
spelen

THUISONDERWIJS 2020-2021

LEERKRACHT AFWEZIG GROEP 3
Voorbereiding thuis
*Alvast opvang regelen voor de dagen dat u moet werken, bijv.
samen met andere ouders afspraken maken i.v.m. opvang
*Checken of u een laptop/computer/tablet beschikbaar heeft,
knelpunten melden aan de leerkracht
*Samen met uw kind een goede plek in huis bepalen waar uw kind
rustig kan thuiswerken
*Spreek van te voren met uw kind een dagindeling af
Communicatie vanuit school
*Leerkracht meldt klachten bij directie
*Directie zoekt vervanging
*Indien geen vervanging; leerkracht stuurt z.s.m. bericht in ParroApp, dit kan ’s avonds zijn maar ook ’s morgens vroeg
*De 1e ouder die dit leest, zet het in de klassenapp van de ouders
*Opvang thuis of elders wordt geregeld
*Alleen in echte noodsituaties kan een kind op school worden
opgevangen, dit moet per mail gemeld worden aan de directie:
ijsbreker.directie@askoscholen.nl
*Een leerkracht van groep 3 stuurt mail met informatie over het
thuisonderwijs van die dag
*In de loop van de dag krijgt u informatie over de volgende dag, via
de parro-app of mail, via leerkracht of directie
Thuisonderwijs
*Alle benodigdheden zullen z.s.m. in de ochtend naar u toe gemaild
worden door een leerkracht van groep 3. Deze mail bevat rekenwerk,
schrijfwerk, taalwerk en een instructiefilmpje van Veilig Leren Lezen.
*De kinderen zijn bekend met de software van Zoem de bij. U heeft hier van de
leerkracht al eerder instructie en inloggegeven van gehad.
*Kies een leuk boek/verhaal waar u kind al dan niet samen met u 15 minuten uit
kan lezen.
*Wanneer een leerkracht voor een korte periode afwezig is sturen wij werk via
de mail. Dit kunt u dan thuis printen. Mocht u thuis niet kunnen printen dan
kunnen de kinderen de opdrachten op een blaadje maken. Wanneer een
leerkracht voor een langere tijd afwezig zal zijn zullen wij een ophaalmoment
regelen om de schriften op te komen halen.
komen halen

10.45-12.00

werken

12.00-13.00

pauze/
spelen

13.00-14.30

werken

Woensdag en vrijdag
tot 12.00 uur

────
Thuisonderwijs
Les van Veilig Leren
Lezen
Software – Speel
Zoem de bij (15 min)
Lees een
verhaal/boek naar
keuze
Maak de bladzijde(s)
van schrijven
Maak de bladzijde(s)
van rekenen

