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Nieuwsbrief  16 PJS 

schooljaar 2020-2021      15 - januari - 2021 

Terugblik op twee weken thuisonderwijs en vooruit blik naar week 3 

Het thuiswerk voor de kinderen is in ieder geval nog voor een week aan de orde. Wij, medewerkers 

op school, missen de reuring op school. Reuring die nu mogelijk in uw woonkamer plaatsvindt. Geen 

geringe klus om naast uw werk ook nog uw kind(eren) te begeleiden. Wanneer er mogelijk een 

besluit genomen gaat worden of de sluiting van de scholen vervolgd gaat worden is op dit moment 

nog niet duidelijk. Ook andere onderwerpen ten aanzien van het volgen van leerlingen, hoe om te 

gaan met verwijzing van kinderen groep 8 naar VO, hoe om te gaan met Cito toetsperiodes, 

Eindtoets van groep 8 zijn onderwerpen van landelijke discussies. Ook bestuurlijk zijn er een aantal 

onderwerpen waarover richtlijnen voor de scholen geformuleerd gaan worden. Denk hierbij aan 

hoe we omgaan met geplande studiedagen. 

Zodra we over onderwerpen duidelijkheid krijgen zullen we u hierover informeren.  

Op schoolniveau hebben we mede in gesprek met de MR een aantal ervaringen gedeeld en 

besproken met elkaar. Hoe we gestart zijn aan het thuiswerken, twee weken geleden en hoe dat 

nu wordt vormgegeven.  

Dagelijks komt, voor ons gelukkig een hanteerbaar aantal kinderen naar school voor de 

noodopvang. De kinderen die hier naar toe komen, worden  begeleid met het maken van hun 

‘thuiswerk’ door juf Sonja, meester Stefan op maandag en meester Joost op de andere dagen. 

Ook komende week gaan we hiermee door, waarbij we, indien nodig extra hulp kunnen krijgen 

vanuit de opvang door een pedagogisch medewerker.  

We geven nog bijna dagelijks extra Chromebooks uit om het thuiswerk van uw kinderen mogelijk te 

laten zijn.  

Iedere dag zijn er een wisselend aantal collega’s op school aan het werk en de anderen vanuit 

thuis om opdrachten te maken, instructies te geven, contact te onderhouden met kinderen, vragen 

te beantwoorden, mee te kijken bij de collega’s…. Teamleden ontmoeten elkaar dagelijks online 

om ervaringen te delen en van en met elkaar te leren. Hiermee wordt ook de wijze van werken 

aldoor meer met elkaar in overeenstemming.  

• De terugkoppeling geeft aan dat de wijze van communiceren via, Social schools, Google meet 

of mail door ouders, zeker als ze meerdere kinderen hebben op school als verwarrend gezien 

wordt. De opdrachten voor de kinderen zullen vanaf groep 3 worden in Google Classroom 

verstuurd. Voor sommige groepen krijgen de ouders dit daarnaast ook in Social schools. 

• De afstemming van ‘noodzakelijke’ lesstof wordt heel verschillend ervaren. Leerkrachten 

schatten in wat nodig is voor de groepen. Het kan zijn dat hierdoor de ene groep wat meer 

heeft dan de andere. Sommige kinderen lijken heel snel klaar te zijn, anderen doen er veel 

langer over. De stof die kinderen krijgen vraagt minimaal 2,5 uur van hen. Daarnaast is er ook 
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extra stof die wordt aangeboden waardoor wij inschatten dat kinderen niet heel snel klaar zullen 

zijn.  

• Naast filmpjes waarin instructie gegeven wordt, zijn er vanaf groep 3 voor alle groepen dagelijks 

instructiemomenten via google Classroom. We gaan er vanuit dat kinderen hierbij aanwezig 

zijn.  

• Er is dagelijks contact met alle kinderen vanaf groep 3. Deze momenten liggen vast en zijn terug 

te vinden in het dagelijkse programma. Kinderen krijgen alle ruimte en kans om vragen te stellen 

over hun werk, vragen om extra uitleg.  

Mocht u, of uw kind ergens niet uitkomen en u merkt dat uw kind de vragen niet stelt, kunt u deze 

ook stellen. Stuur de leerkracht een mail of ga samen met uw kind in Google classroom deelnemen. 

We hopen u en uw kind hiermee zoveel mogelijk de hulp te kunnen bieden. Eerst even genieten 

van een digitaal vrij weekend?  

Extra taak Frans  

Na de voorjaarsvakantie zal Frans ad interim op de Phoenix Bas Beentjes gaan vervangen samen 

met een van de collega’s van de Phoenix. Bas heeft besloten zijn taak als directielid neer te leggen 

na de voorjaarsvakantie. De ouders van deze school zijn hierover vandaag geïnformeerd. 

Frans zal hierdoor leiding geven aan beide scholen. 

 

Cursus typen online speciaal voor leerlingen van de Paus Johannes 

In februari start de cursus Typen voor leerlingen van groep 7 en 8. Een waardevolle investering waar 

je de rest van je leven plezier van hebt.  

De cursus bestaat uit 14 weken intensieve persoonlijke onlinebegeleiding (door corona dit jaar niet 

op school) en 3 virtuele klassikale bijeenkomsten (bij de start van de cursus, halverwege en bij het 

examen). 

We gebruiken het onlineprogramma TypeWorld. De kinderen vinden het typen in gamevorm leuk 

en ze leren het goed en snel. De docent volgt de kinderen online, controleert het huiswerk (ca. 5x 

15 min. per week) en motiveert ze met voortgangsberichtjes.  

Hoewel de cursus individueel wordt gedaan, is onze ervaring dat gezamenlijk starten en eindigen 

betere resultaten oplevert. Het groepsgevoel zorgt dat de kinderen de cursus afmaken en niet 

halverwege afhaken. De cursus start donderdag 11 februari om 14:30 met de eerste virtuele 

bijeenkomst, het examen is de eerste week van juni. 

Voor leerlingen van de Paus Johannesschool kost de cursus € 110 (gebruik kortingscode TYP21, 

normale prijs € 120). Ga naar www.kindertypen.nl voor meer informatie en om in te schrijven. 

Startdatum en tijd 

Do. 11 februari 14:30 

 

Kosten 

€ 110 (of 3x € 37)  

 

Kortingscode 

TYP21 

 

Voor 

Groep 7 en 8 

Inclusief 

14 weken begeleiding 

3 virtuele bijeenkomsten 

online voortgangscontrole 

jaarlicentie TypeWorld  

100 apm (minimaal) 

examen Typen 

diploma 

Huiswerk 

ca. 5x 15 min. per week 

 

Informatie 

06-49942618 

 

Inschrijven 

www.kindertypen.nl 

 

http://www.kindertypen.nl/
http://www.tijdvoortypen.nl/

