KOContact – school (5)
Beste directies, leerkrachten en onderwijsassistenten,
In dit KOContact denken we opnieuw graag met u mee.
We wensen iedereen een goede rustperiode toe de komende twee weken!

Dinsdagavond 21 april werd bekend dat de scholen weer open gaan op D.V.
11 mei. Basisregel zal zijn 100% van de leerlingen, 50% van de tijd fysiek
onderwijs.
De meeste scholen gebruiken deze dagen om nader uit te werken hoe dit
vormgegeven kan worden. Hiervoor zijn handreikingen en protocollen
beschikbaar die u verderop in dit document aantreft. Ook KOC Diensten is
na de meivakantie weer beschikbaar voor de scholen. Daarbij werken we
uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM en het protocol van Edventure,
onze branche-organisatie. Dat zal in de praktijk de nodige aanpassingen
vragen. Zorgvuldigheid is een sleutelwoord zowel voor de leerlingbegeleiding
als bij nascholing. In overleg met onze klanten komen we tot afspraken over
fysieke aanwezigheid onder voorwaarden of het gebruik van digitale
middelen zoals we de afgelopen weken veel gewerkt hebben.

Advies Onderwijsraad

WAAROM en WAARTOE

Op 16 april jl. kwam de
Onderwijsraad met een advies
naar buiten. Het advies bevat
10 punten. In de media werd er
vooral er uitgelicht dat de
zomervakantie ‘ingekort zou
moeten worden’. Dat is op zijn
minst een vertekend beeld van
het gehele advies. Voor een
evenwichtig oordeel leest u hier
alle 10 punten en het volledige
advies van tien pagina’s.

Als we de kinderen na de meivakantie
weer in gezondheid op school mogen
ontvangen, doen we er goed aan om
ruimte te geven aan gesprek over deze
periode.
Op een christelijke school mag de duiding
van de gebeurtenissen niet ontbreken. De
lesbrieven zijn heel geschikt om dit
gesprek te sturen, voor zover deze nog
niet in de thuissituatie gebruikt zijn.

www.koc.nu
vragen@koc.nu

Ook zal er wellicht aandacht moeten zijn
voor gesprek over verlies van dierbaren.
In veel families is er sprake van
sterfgevallen. Veel wijsheid en sterkte!
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Google Classroom
De Graaf Jan van Nassauschool in Gouda gebruikt Google Classroom voor het
delen van informatie met ouders. Alle opdrachten, planningen, instructies
en materialen worden op een afgeschermd platform gedeeld. Het platform
is ingedeeld in lesgroepen. Ouders ontvangen geen losse e-mails meer.
Zowel de ouders als de leerkrachten zijn erg tevreden over deze manier van
werken. De inrichting van een dergelijk platform vraagt wel wat
voorbereiding. Contactpersoon Willem van der Heijden is bereid om zijn
ervaringen te delen voor scholen die met Google Classroom aan de slag
willen. U kunt mailen met wheijden@gjvn.nl

LOOM
Een handige tool om instructievideo’s te maken is het programma LOOM. Dit programma
kan geïnstalleerd worden als functionaliteit (extensie) in Chrome. Na het maken van een
account kunt u handelingen op het scherm (bijvoorbeeld het digibord) opnemen terwijl u
daarbij vertelt. Na opname van de instructie van het scherm kan de video gemakkelijk
gedeeld worden d.m.v. een link.
Een leerkracht die hier al enige ervaring mee heeft is Nelleke Zoeten van de
Rehobothschool Kootwijkerbroek. Zij maakte voor Groep 3 een aantal instructievideo’s en is
bereid om deze te delen. Omdat zij wat voorloopt op veel andere groepen 3, kan dit
wellicht voor anderen ook interessant zijn. Het gaat om lessen vanaf Blok 3 week 4 t/m
blok 4 week 1 (WIG-4). De link naar de instructievideo’s kan opgevraagd worden bij
kkarels@koc.nu

Vertellingen – livestream en terugluisteren
De afgelopen weken hebben verschillende scholen en
gezinnen de weg gevonden naar de livestream voor
Bijbelvertellingen en andere verhalen. De verhalen zijn
ook allemaal terug te luisteren. Maakt u gerust gebruik
van deze verzameling vertellingen, die de kinderen
terug kunnen luisteren op dagen dat ze niet naar school
kunnen.
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Wat zou het
leuk zijn om de
waardering voor
moeders te
laten blijken
door een kleine
attentie te
geven.
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Hoe houd ik zicht op de
kwaliteit van het thuiswerk?
Hoewel de vraag naar het welbevinden van
de leerlingen de voorrang verdient, is deze
vraag ook niet onbelangrijk. Zeker als
kinderen
straks
nog
steeds
50%
thuiswerken.
Je hebt leerlingen (dag/week)opdrachten
gegeven. Sommige opdrachten kunnen
leerlingen zelf nakijken of met hulp van
anderen thuis. Maar bij veel opdrachten is
dat lastig, omdat ze groter zijn of omdat
het meer is dan goed/fout. Gerdineke van
Silfhout geeft vier tips om jou én je
leerlingen zicht te geven op hoe goed ze
iets hebben gedaan.
1. Breng focus aan.
2. Reik criteria aan en geef
voorbeelden.
3. Voeg reflectie-activiteiten
en
verwerkingsactiviteiten toe.
4. Geef zelf feedback of laat
leerlingen elkaar feedback geven.

LDB via Microsoft Teams
In de afgelopen weken is de
behoefte ontstaan om als
directeuren elkaar wekelijks te
spreken via Teams. Elke donderdag
van 11.00 tot 12.00 delen we
ervaringen met als doel om elkaar
te ondersteunen in deze onzekere
tijden. Na de meivakantie hopen
we hiermee door te gaan. De
eerstvolgende keer zal zijn op 14
mei. Naar behoefte kunnen we de
frequentie volhouden of
aanpassen.

Documenten die u kunnen
ondersteunen bij de opstart van
het onderwijs in de school
1. Een stappenplan van
lesopafstand.nl
2. Kaart lesopafstand.nl
3. Protocol PO-raad voor
basisonderwijs
4. Protocol PO-raad voor SBO.

KOC Diensten
is een van de
dragende
organisaties
van de
Reformatorisc
he

Veel wijsheid, geduld en sterkte toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Advies- en redactieteam KOContact scholen
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