KOContact – school (1)
Coronavirus. Een veelbesproken woord.
Sinds de overheidsmaatregelen rond het coronavirus zitten we met elkaar in een onbekende
situatie. Scholen zijn gesloten en de kinderen zitten thuis.
Het normale werkritme is weggevallen weg. U bent opeens directeur of leerkracht op afstand
geworden. Deze nieuwe situatie stelt jullie voor allerlei vragen en afwegingen. Hoe gaan we
dit blijvend organiseren?
Door middel van KOContact scholen willen we daar vanuit de verantwoordelijkheid die we
voelen een bijdrage aan leveren. We doen daarin wat onze hand vindt om te doen. In het
besef dat er al zoveel informatie op jullie afkomt, willen we, in afhankelijkheid van Gods
zegen over ons werk, vanuit onze opdracht ‘Dienstbaar aan school en gezin’
achter jullie staan.

Het is aan- en ingrijpend wat er op de wereld en in ons land gebeurt.
Als de Heere Zijn almacht toont, ervaren we zulke nietige schepselen te zijn. Het is niet in
onze hand, maar in Zijn hand. Het is onze hartelijke wens dat de Heere ons op de rechte
plaats wil brengen.
Het gaat om verootmoediging voor Hem, smeking aan de troon der genade en bekering tot
Hem.
We wensen iedereen sterkte, wijsheid en alles wat nodig is in deze situatie. Dat we, in
afhankelijkheid van de zegen van de Heere, van Wie we belijden in Zondag 10 dat alles in
Zijn hand is, het goede mogen zoeken voor onze kinderen, scholen en gezinnen.
A.R. (Arno) Bronkhorst
Raad van Bestuur

KOContact
Er is een advies- en redactieteam ingericht, dat er zorg voor draagt dat én scholen én gezinnen met
regelmaat (zoveel als mogelijk) identiteitsgebonden onderwijskundige en opvoedkundige informatie
krijgen. We verspreiden deze ‘nieuwsbrieven’ via de scholen, met het verzoek de opvoedkundige
informatie door te sturen naar de bij school betrokken gezinnen en de info voor de school binnen het
team te delen. De brieven die uitgaan in pdf en ook op onze website komen, hebben de naam
KOContact, waarbij we willen werken met drie varianten: KOContact school, KOContact gezin en
KOContact kerk. Hierbij ontvangen jullie het eerste nummer.
Vraagbaak
Tevens zorgt genoemd team ervoor dat alle vragen van opvoedkundige en onderwijskundige aard die
bij ons binnenkomen, zo snel mogelijk worden beantwoord. De beantwoording wordt dit door dit team
zelf verzorgd of zij verwijzen intern door naar de juiste persoon. Om alle ruimte te bieden voor vragen
en deze goed te stroomlijnen, zijn er twee mailadressen beschikbaar.
- Vragen m.b.t. het onderwijs (vanuit directeuren leerkrachten ) worden gesteld via
vragen@koc.nu, een speciaal daarvoor aangemaakt mailadres in deze situatie. Uiteraard kunnen
vragen ook rechtstreeks aan eigen onderwijsadviseur/orthopedagoog worden gesteld.
- Vragen m.b.t. opvoeding (vanuit ouders) kunnen gesteld worden via toegang@koc.nu. Uiteraard
is telefonisch contact ook mogelijk.

www.koc.nu
vragen@koc.nu

KOContact school 2020 – 1

1/4

Evenwichtig onderwijs
Juist de laatste tijd is er in het onderwijs aandacht gevraagd voor meer evenwicht in de aandacht
voor kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Nu in de thuissituatie opvoeding en onderwijs
geïntegreerd worden, zijn we onverwacht
snel dichter bij dat ideaal gekomen. Deze
crisis is een onverwachte situatie om opnieuw
Denkt u ook aan de ouders die om principiële
redenen geen internet hebben? Kunt u regelen dat
te zien hoe kinderen zich ontwikkelen: op
belangrijke informatie (denk ook aan ons
honderd andere manieren dan achter een
‘KOContact gezin’) als papieren versie bij hen
schooltafeltje. En dat er behalve doelen voor
bezorgd wordt?
taal en rekenen ook vorming zo’n belangrijk
thema is. Illustratief daarvoor is een
fragment uit een instructiebrief voor leerlingen van een van onze scholen:
Instructie HUIS -werk
Je moeder is nu opeens heel erg druk met allemaal taken die erbij komen. Gelukkig krijg je nu
ook tijd om iets terug te doen. Probeer vandaag je moeder blij te maken door haar ergens mee
te helpen. Maak tijdens het eten ook eens een positieve opmerking. Waar liefde woont…..
Bron: Uit een instructiebrief voor voor leerlingen van groep 6 (Rehobothschool Opheusden)

Collectief en coöperatief
Door diverse scholen wordt via digitale kanalen verantwoorde inhoud voor ouders en leerlingen
beschikbaar gesteld. KOC Diensten wil de diverse initiatieven bundelen en daar enige coördinatie in
aanbrengen om zoveel mogelijk dubbelwerk te voorkomen. Daarmee helpen we ook de scholen die
vanwege een kleinere schaalgrootte geen gelegenheid hebben voor dergelijke initiatieven. Het is een
zoektocht, voor kleine en grote scholen en onze gezinnen, om uit alle aanbod en initiatieven datgene
aan onze kinderen te bieden wat past bij de doopbelofte en de grondslag van onze scholen. Mede
daarom willen hierin graag dienstbaar zijn, ten goede van elkaar en op grond van onze gezamenlijke
identiteit.
Voor het delen van onderwijsinhoud en planningen zullen we als KOC Diensten materiaal bij elkaar
brengen en via een collectief platform (zie daarvoor onze website) breder verspreiden. Wilt u door u
ontwikkelde materialen naar ons mailen?
Wat kunnen we als scholen samen doen? Te denken valt bijvoorbeeld aan het vereenvoudigen van
lesprogramma’s die generiek zijn voor iedere jaargroep zodat niet elke leerkracht in NL zijn eigen
programma moet maken. De scholen zijn via een mail al gevraagd hiervoor input aan te leveren. We
verwachten in de komende KOContacten u hier meer over te kunnen melden.
Website met geluidsbestanden
Uit de reacties van scholen blijkt er behoefte aan een goede invulling rond identiteit (verantwoord
aanbod) richting de gezinnen. Dit kan door Bijbelvertellingen, (kerk)geschiedenisverhalen, verhalen
met een goede boodschap e.d. We hebben gepeild onder scholen en er is voldoende draagvlak om
vanuit onze organisatie samen met de scholen hier invulling aan te geven. Technisch lijkt het mogelijk
om één en ander te realiseren en dit medio volgende week online te hebben. Momenteel staat de
vraag uit op alle scholen wie er mee willen werken om tot een verantwoorde en kwalitatieve invulling
te komen.
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Bijbellezen
We mogen het als een voorrecht beschouwen dat de techniek ons dienstbaar is om de (Bijbel)verhalen
op deze manier in de gezinnen te brengen. Wel is het goed dat ouders zich realiseren dat er niets
gaat boven het gezamenlijk lezen van de Bijbel met kanttekeningen en het authentieke gesprek
tussen ouders en kinderen. Deze crisis bepaald ons met nadruk bij de afgelegde doopbelofte en onze
verantwoordelijkheid.

Wat doen scholen t.b.v. het thuisonderwijs
Op ons verzoek om te delen wat er zoal gedaan wordt is door veel collega’s gereageerd.
We hebben er wat tips en aandachtspunten uitgehaald, die volgens ons relevant zijn om te
delen en waar u wellicht wat mee kunt bij het (verder) inrichten van het thuisonderwijs
Probeer het gebruik van digitale middelen zoveel mogelijk te beperken, ook omdat
computers vaak door meerdere gezinsleden gebruikt moeten worden. Zorg ook voor
werk / opdrachten die uitgevoerd kunnen worden zonder dat een pc of laptop nodig is
Geef in de eerste instantie aandacht aan de vakken rondom de identiteit en aan de
hoofdvakken
Denkt u aan de verjaardagen van de kinderen? Bijvoorbeeld door als directeur of
leerkracht de kinderen te bellen en persoonlijk te feliciteren
Geef ouders een dagprogramma, zodat ze met behulp van dat rooster structuur kunnen
aanbrengen in wat er die dag gedaan moet worden
Stimuleer oudere kinderen jongere broertjes/zusjes te helpen
Geef (knutsel)opdrachten waarbij gebruik gemaakt kan worden van materialen die
thuis voorhanden zijn
Maak afspraken hoe kinderen vragen kunnen stellen aan de leerkrachten en op welke
momenten de leerkrachten beschikbaar zijn voor de kinderen
Verdeel als leerkracht de leerlingen van de groep over de dagen van de week en bel je
leerlingen op, om te vragen hoe het gaat en hoe je ze kunt helpen. Houd contact met
de leerlingen
Stimuleer de leerlingen elke dag te lezen en stimuleer dat de ouders voorlezen
Laat ouders aan school melden als hun kinderen ziek zijn
Stuur de ouders passende verwerkingsvragen bij het bijbelverhaal
Stel zo mogelijk laptops / chromebooks van school beschikbaar aan gezinnen, waar
nodig
Stuur de als directeur de leerlingen elke week een brief/persoonlijk bericht.
Vraag aan ouders zorgen / ziekten e.d. te (blijven) delen met de school
Zorg voor een goede dosering van tips/adviezen aan de ouders

Zwakke leerlingen
Uit de eerste verslagen van thuisonderwijs-ervaringen blijkt dat de sterkere leerlingen flexibel
omgaan met de nieuwe situatie en soms zelfs meer doen dan wordt opgedragen. Juist bij de zwakste
leerlingen komt het thuisonderwijs niet of nauwelijks van de grond. Naar verwachting zullen de 20%
zwakste leerlingen de grootste leerachterstand oplopen door deze situatie. De focus van scholen zal
moeten zijn om juist voor deze doelgroep ondersteuning te bieden, om de verschillen niet onnodig
groot te laten worden. Vanuit KOC Diensten proberen we ook daarin achter u te staan.
Didactische tips
Deze eerste week zijn veel ouders aan het pionieren. Gaandeweg ontstaan er vragen van ouders over
de juiste didaktiek. We zullen de scholen daarvoor handreikingen bieden (o.a. via onze website) om
met ouders te delen.
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Ondersteuning, begeleiding en scholing vanuit KOC Diensten
1. Vanuit KOC Diensten kunnen we onze teamscholing en individuele scholing en
begeleiding blijven verzorgen door het gebruikmaken van het programma Teams. Neem
daarvoor contact op met onze onderwijsadviseurs.
2. Er komt een speciale pagina op onze website waarop we onze extra nieuwsbrieven
plaatsen en andere relevante informatie geordend beschikbaar stellen. Klik hier om
naar deze pagina te gaan

Tenslotte
Ouders kunnen zich heel onzeker voelen of ze het wel goed doen. We mogen onze ouders erop wijzen
dat van hen niet gevraagd wordt om onderwijsprofessional te zijn. Wat zou het groot zijn als er in
deze tijd veel moeders zouden zijn zoals Monica. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods… Een achterstand
met rekenen en taal is in dat perspectief minder relevant.
Voor alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven.
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