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VANUIT DE DIRECTIE 
Les op afstand 
Alle groepen zijn ondertussen met elkaar in contact via Teams en er wordt op dagelijkse basis les gegeven 
via Teams. Sommige ouders zagen ertegenop, en sommige ouders zaten eigenlijk al een week of langer te 
wachten totdat we begonnen. Vorige week in de schoolraadvergadering heb ik het traject ernaartoe 
uitgebreid toegelicht. Ik zal hier een korte toelichting geven. 
Nadat de scholen op 16 maart dicht gingen, zijn wij als team gestart met te zorgen dat alle leerlingen 
thuiswerk hadden. Daarnaast vonden we het belangrijk dat er dagelijks een berichtje van de leerkracht via 
de mail naar de leerlingen kwam, en dat alle vragen en reacties van kinderen en ouders gelezen en 
behandeld werden. We hebben inhoudelijk gekozen, zoals bijna alle scholen in Nederland, en op advies van 
het ministerie, voor herhaling. Ook zijn we de eerste week met een klein groepje ons gaan verdiepen in 
mogelijkheden voor les op afstand. Een belangrijk uitgangspunt hierbij was dat ALLE kinderen in een groep 
de mogelijkheid zouden moeten hebben om deel te nemen. Aangezien we op school niet heel veel geschikte 
devices hebben om uit te lenen, zijn we op zoek gegaan naar andere bronnen om devices uit te lenen. Ook 
vonden we het belangrijk dat het gekozen medium AVG-proof was. Waar we in eerste instantie ons verdiept 
hadden in ZOOM, bleek na een aantal dagen dat dit niet gebruikt mocht worden, vanwege de AVG. 
Ondertussen maakten leerkrachten al plannen welke lessen en welke doelen de komende periode aan bod 
zouden komen in het digitale onderwijs. 
 
Uiteindelijk was de technische kant op orde, maar moesten de leerkrachten het programma Teams leren 
kennen. Daarvoor zijn we met elkaar gaan oefenen, de teams van de groepen in gaan richten en verder na 
gaan denken over het aanbod. Dit laatste blijft het aandachtspunt voor alle leerkrachten, wat bied je wel aan, 
wat niet, en hoe registreer je dit goed. Alles om te zorgen dat we straks, als we weer op school gaan starten, 
overzicht hebben en het vervolg goed kunnen plannen. 
Omdat groep 7/8A en 4A de eerste groepen waren waar iedereen over een device beschikte, zijn deze 
groepen als eerste begonnen. In de dagen erna hebben we iedereen kunnen voorzien van een device, zijn 
alle groepen via Teams met elkaar in contact gekomen en zijn de lessen gestart. 
 
En wat zijn de kinderen enthousiast! Ze vinden het heerlijk elkaar weer te zien en spreken, en weer samen 
te leren! En ook de leerkrachten genieten ervan, om de kinderen weer te zien, om weer les te kunnen geven. 
In Teams bij ‘Agenda’ kan iedereen steeds zien wanneer er lesmomenten gepland zijn.  
Mocht uw kind ziek zijn, is het fijn als u dit via teams in een persoonlijke chat aan de leerkracht laat weten. 
 
Meester Martijn is vader! 
Dinsdag, 7 april, is Zoë geboren! Zoë is het dochtertje van meester Martijn en Lieke en kwam een paar 
weken eerder dan verwacht. Mama Lieke en Zoë maken het heel goed!  
Hartelijk gefeliciteerd, Lieke en meester Martijn. We wensen jullie alle geluk van de wereld! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Judith Aust 
Directeur 
 
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE 
   
Vanuit de Schoolraad 
Op 26 maart stond een schoolraadvergadering gepland, maar deze is in verband met de corona-
maatregelen die avond niet doorgegaan. De vergadering werd niet afgelast, maar verzet naar afgelopen 
donderdagavond. Om 19.30 uur zaten de schoolraadleden thuis klaar achter hun scherm en vond via Teams 
onze 1e online schoolraadvergadering plaats. Voor sommigen nieuw en onwennig, maar het was zeker weer 
een goed overleg en er is veel besproken. Judith heeft uitgelegd hoe het team de afgelopen weken te werk 
is gegaan. Ook de weken voor 16 maart is het gelukt om alle dagen aan alle kinderen les te blijven geven. 
Toen naar school gaan niet meer mocht, is het team aan de slag gegaan met een lesprogramma voor alle 



kinderen thuis en ondertussen zijn ook de mogelijkheden onderzocht om online contact te hebben met de 
kinderen en online les te geven. Inmiddels zijn alle kinderen voorzien van boeken en ander lesmateriaal en 
zijn de eerste lessen en contactmomenten via Teams werkelijkheid.  
Het ouderdeel van de schoolraad heeft alle docenten en de directie bedankt voor de inzet en flexibiliteit om 
in deze moeilijke situatie voor goed onderwijs te zorgen. Niet alleen de zorg maar ook het onderwijs verdient 
een groot applaus! Judith gaf aan dat er enkele leraren ziek zijn op dit moment, voor hen is het juist nu extra 
moeilijk om de zorg voor ‘hun’ leerlingen over te moeten dragen aan een collega. Voor deze leraren: van 
harte beterschap! Verder hebben we tijdens deze vergadering gesproken over de Brainportschool, de 
taalklas, de lesmethode Kwink en de leerlingresultaten. De notulen van deze vergadering zijn (na 
vaststelling) na te lezen op de website.  
 
Volgende week donderdag, 16 april, staat de volgende vergadering al weer gepland. Dan bespreken we de 
ervaringen rondom het online lesgeven / lesgeven op afstand en ook de tevredenheidspeiling staat dan op 
de agenda. Als u vragen of opmerkingen heeft voor de schoolraad, kunnen die per e-mail worden 
toegestuurd aan: srdeheiacker@gmail.com 
 
Schoolopvang  
Tijdens de volgende dagen en periode vindt er geen schoolopvang plaats: 
maandag 13 april, Tweede Paasdag 
meivakantie (20 april tot en met 1 mei)  
4 mei (studiedag)  
5 mei (Bevrijdingsdag)  
Voor (nood)opvang in de meivakantie en tijdens de studiedag kunt u contact opnemen met uw eigen 
kinderopvangorganisatie. Zij hanteren dezelfde criteria als de scholen. 
 
Online lessen op school 
Als de kinderen die gebruik maken van de schoolopvang een device mee naar school brengen, kunnen ze 
deelnemen aan de online lessen. 
Meer informatie over de opvang vindt u in Cahierke 29, dat u vorige week kreeg toegestuurd. U vindt de 
Cahierkes ook op onze website. 
 
NIEUWS UIT DE GROEPEN 

 
Kleutergroepen 
Het komend weekend is het Pasen en ook al is het een andere Pasen dan we 
gewend zijn, vanuit alle kleutergroepen wensen we iedereen fijne paasdagen! 
 
 
 
 

Kleutergroep KB 
Inmiddels zijn we al een beetje gewend aan het thuisonderwijs. We krijgen leuke reacties van kinderen. Ze 
laten ons regelmatig zien dat ze de opdrachten goed uitgevoerd hebben. Dat vinden wij heel erg leuk en zo 
hebben we toch contact met elkaar, ook al is het op afstand. We hebben sinds deze week nog meer contact 
gekregen, want we zijn gestart met Teams.  Wat was het een superleuke ervaring om elkaar allemaal even 
te zien! We gaan de komende tijd nog meer aan de slag met het programma want we kunnen er nog veel 
meer mee, dus kijk regelmatig op Teams. 
 
Kijkt u maar eens met hoeveel plezier de kinderen thuis aan het werk zijn! 
 



 
Groep 3A 
 
Cato uit groep 3A schrijft mooie verhaaltjes. Kijk maar eens naar het stukje over haar kitten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cato leest een boek en Roos luistert naar het verhaal. 
Ze kunnen het samen extra goed vinden, nu Cato elke dag thuis is bij 
Roos. 
 
 
 
 
 
 
 



BELANGRIJKE DATA 
Maandag 13 april: Tweede Paasdag; er is geen schoolopvang 
Donderdag 16 april: Online schoolraadvergadering 
Maandag 20 april tot en met vrijdag 1 mei: Meivakantie; er is geen schoolopvang 
Maandag 4 mei: Studiedag; er is geen schoolopvang 
Dinsdag 5 mei: Bevrijdingsdag; er is geen schoolopvang 
 
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK   
Françoise (8B), Lotte (7/8A), Rebecca (7/8A), Riff (KD) 
 

HARTELIJK GEFELICITEERD! 
 

 

 Kijk ook eens op onze website: www.heiacker.nl 

 Wilt u ook graag het Cahierke per mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar heiacker@veldvest.nl. 

 Volg ons ook op twitter: @BsHeiacker 
 
 

Download de gratis Heiackerapp in de App Store of de Play Store 
 

http://www.heiacker.nl/
mailto:heiacker@veldvest.nl

