Hybride onderwijs
In deze brief vindt u meer informatie over hoe wij op de Veldhuizerschool het onderwijs willen
vormgeven op het moment dat één of een aantal kinderen niet op school kan zijn vanwege
quarantaine of corona. Voor andere redenen van afwezigheid organiseren wij in principe geen
hybride onderwijs.
Wat betekent hybride onderwijs?
Hybride onderwijs is onderwijs waarin je fysiek en online lesgeven combineert. Sommige
leerlingen zijn thuis, andere leerlingen zijn op school, maar ze volgen allemaal precies dezelfde
les op hetzelfde moment.
Hoe geven we het vorm?
Op het moment dat wij horen dat uw zoon/dochter in quarantaine moet nemen wij een dag de
tijd om de materialen te verzamelen en klaar te zetten. U ontvangt een link van de leerkracht. De
leerkracht heeft de camera van het Chromebook op het bord gericht, zodat het kind de instructie
kan volgen.
Wat kunt u van ons verwachten?
We nemen een dag de tijd om het werk voor de kinderen klaar te leggen. Dit betekent op de
eerste dag nog geen hybride onderwijs. In afstemming met de leerkracht kunt u dan de volgende
dag de materialen ophalen en online aansluiten. Het verschilt wel per leerjaar wat u kunt
verwachten:
Groep 1 en 2
In overleg met de leerkracht van de groep kan uw kind online aansluiten bij de groep. Denkt u
hierbij aan de kring aan het begin van de dag en eventueel het voorlezen rond half 11. Dit laatste
hangt ook af of dit mogelijk is in de groep.
U kunt ook in overleg met de leerkracht wat werk ophalen. Zij leggen dit klaar en kunt u dit thuis
met uw kind maken.
Groep 3 t/m 8
- We vinden het vooral belangrijk dat de kinderen zich betrokken voelen bij de groep
ondanks dat ze in quarantaine zitten.
- De Chromebook wordt aangezet op de momenten van instructie. Indien mogelijk geeft de
leerkracht kort aandacht aan de leerlingen thuis, loggen ze daarna uit of zetten hun
beeldscherm en geluid uit.
- De leerkracht is bezig met het lesgeven aan de hele groep, daardoor is het niet mogelijk
om op Parro berichten te reageren onder schooltijd.
- Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk. Als een Chromebook uitgaat, dan kan de leerkracht
onder schooltijd niet helpen om hem weer in te loggen.
- De leerkracht geeft instructie van de basisvakken, het verschilt per groep of dat ook een
gedeelte op de middag is.

Wat verwachten we van u?
Hoe ouder de kinderen zijn, hoe zelfstandiger ze de lessen kunnen volgen. U kent uw kind het
beste en weet hoe u hem/haar daarin kunt begeleiden en ondersteunen. U hoeft er niet de hele
tijd naast te zitten, maar we vinden het wel fijn als u met een schuin oog meekijkt, om af en toe
te checken of ze niet allerlei andere dingen aan het doen zijn. De leerkracht kan dit niet altijd
zien.

