
Dinsdag 24 maart, het laatste nieuws (2)   
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Vorige week al zagen we dat kinderen hard aan het werk waren met het schoolwerk. We merken nu dat steeds 
meer kinderen (en hun ouders) een goed ritme aan het vinden zijn en een goede balans weten te vinden tussen 
schoolwerk en andere leuke activiteiten.  
Dank weer voor alle leuke berichten, foto’s en filmpjes.  
 
Inloggen  
Fijn ook dat een aantal ouders die problemen ondervonden bij het inloggen op bijvoorbeeld MijnSchool en 
Basispoort dit bij ons gemeld heeft. We hebben het allemaal kunnen verhelpen. Bericht ons vooral als u ergens 
niet uitkomt, wij kijken dan met u mee! 
 
Verzamelen instructiefilmpjes en andere leuke digitale zaken 
Van een aantal ouders begrepen we dat de (instructie)filmpjes dusdanig goed aanslaan dat ze regelmatig 
teruggekeken worden. Om dit snel te kunnen doen kwam er de vraag of het mogelijk is om de filmpjes via een 
aparte YouTubelink bij elkaar te plaatsen zodat ze makkelijk teruggekeken kunnen worden. Wij hebben dit 
uitgezocht, maar i.v.m. de wet op privacy kunnen we dit niet doen. U kunt wel zelf makkelijk een Playlist 
aanmaken. Zo kunt u de filmpjes snel terugvinden en voldoen we aan de wet op privacy.  
U kunt de video toevoegen aan een playlist door onder de video op de knop [+ opslaan] te klikken. Daarnaast 
kan het handig zijn om je te 'abonneren' op het kanaal van de leerkracht.  
Extra uitleg over hoe je een afspeellijst moet maken vind u hier: 
 
https://support.google.com/youtube/answer/57792?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl 
 
Contact met de kinderen via zoom 
Vanaf vandaag gaan we het programma Zoom gebruiken om te kunnen videobellen met de klas! Voor de 
leerlingen en leerkrachten een leuke manier om even contact met elkaar te hebben. Op MijnSchool wordt een 
link gedeeld door de leerkracht. Hier wordt ook een tijdstip van de ontmoeting vermeld. Door op het genoemde 
tijdstip op de link te klikken, wordt het programma automatisch opgestart. Het is niet nodig om een account aan 
te maken! Om het videobellen een succes te laten worden is het belangrijk om rekening te houden met het 
volgende: 
1. Videobellen werkt goed op een laptop met ingebouwde camera/webcam. 
2. Het is handig dat u alvast een klein programmaatje op uw laptop gaat downloaden. 
Klik op deze link om het downloaden te starten: https://zoom.us/client/latest.exe. 
3. Heeft u geen laptop? U kunt ook de app Zoom installeren op uw smartphone of tablet. Open de Appstore en 
zoek op Zoom (zowel voor Android als Apple). 
4. Het is prettig om tijdens het gesprek een koptelefoon of oortjes op te hebben. Dit voorkomt ook een eventuele 
vervelende ‘piep’.  
 
Houd MijnSchool goed in de gaten voor een update van de leerkracht over het videobellen! 
 
Deze week gaan we Zoom uitproberen met de hele groep. Het zal vast even wennen zijn, maar het is een 
gebruiksvriendelijk programma, dus het gaat vast lukken. 
 
Vanaf volgende week willen we, naast het gesprek met de klas ook een inbelmoment in kleinere groepen 
inplannen. Kinderen kunnen dan vragen stellen over dingen waar ze niet helemaal uitkomen.  
 
 
 



Noodopvang 
De noodopvang loopt goed. Op maandag en dinsdag draait de noodopvang op de Brederoschool, op vrijdag op 
Klavertje 6 aan de Bilderdijklaan 123. Op de andere dagen is er vooralsnog geen opvang nodig. De noodopvang 
wordt geboden tijdens de gewone schooltijden, op lange dagen van 8.15-15.15u., op korte dagen van 8.15-
12.30u. Daarvoor en daarna neemt de BSO het over, uiteraard in overleg tussen BSO en ouders.  
We zijn blij dat ouders alleen gebruik maken van de noodopvang als het echt nodig is. Het advies blijft natuurlijk 
om groepen zo veel mogelijk te vermijden. Nogmaals willen we hier aangeven dat kinderen die verkouden zijn 
en/of koorts hebben absoluut niet mogen komen op de noodopvang. Dit heeft al in diverse berichten gestaan. Het 
is onverantwoord om dit wel te doen. U brengt hiermee de andere kinderen en de leerkrachten in gevaar.  
 
Gynzy 
Eerder al konden de kinderen werken in Basispoort. Deze week komt daar Gynzy bij. Alle groepen, behalve de 
groepen drie, die werken met, voor de groepen drie, effectievere programma’s gaan er mee aan de slag. Via de 
leerkracht krijgt u hiervoor instructies/inloggegevens.  
 
Nakijkwerk 
Vanaf deze week krijgt u de antwoorden van het werk niet meer aan het eind van de week via MijnSchool, maar 
worden de antwoorden in een apart bestand gelijktijdig met de weekplanning via MijnSchool verstuurd. Dit voor 
de mensen/kinderen de graag dagelijks het werk willen nakijken en op die manier meteen de foutjes kunnen 
verbeteren.  
 
Links in de weekplanning 
Vanaf groep 3 vindt u in de weekplanningen verwijzingen naar Basispoort, Gynzy en de verschillende 
(instructie)linkjes. Dit om een goed overzicht te hebben. Ook de kleutergroepen krijgen werk en links 
doorgestuurd. 
Als het goed is heeft u al een bericht gekregen met daarin allerlei leuke sites om extra dingen te kunnen doen! 
 
Begrip  
Overwegend krijgen we veel positieve reacties op alles wat er op dit moment vanuit de Brederoschool 
aangeboden wordt. Positieve reacties op het werk, de (instructie)filmpjes en lieve begripvolle berichtjes over 
deze moeilijke tijd en dat we er ons samen doorheen slaan. Daarnaast krijgen we leuke tips waarmee we soms 
wat kunnen doen en soms niet. 
Er bereiken ons helaas ook enkele berichten die minder vriendelijk en vooral ook minder realistisch/uitvoerbaar 
zijn. Zo werd ons bijvoorbeeld dwingend gevraagd om dagelijks om 8.30u. in te loggen met alle kinderen van de 
klas om vervolgens de normale lessen via het beeldscherm te geven tot 12.00u. en tussen 13.00-15.00u. hetzelfde 
te doen. Los van allerlei andere goede redenen om dit niet te doen,  is het alleen al bizar om kinderen een hele 
dag achter een beeldscherm te laten zitten. Zoals de meeste mensen zien wordt er keihard gewerkt om een zo’n 
goed mogelijk onderwijsaanbod te bieden. We staan uiteraard altijd open voor positieve kritiek, maar degelijke 
berichten werken niet echt motiverend. Zoals er op het nieuws ook voortdurend gezegd wordt, laten we een 
beetje voor elkaar zorgen en begripvol naar elkaar zijn. Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Laten we 
verbinden en zien wat er wél gebeurt. 
Hoewel, zoals gezegd, er een fantastische samenwerking is tussen de meeste ouders/kinderen van de school, 
wilden we dit toch even voor één keer met u delen!  
 
Dank 
We willen u weer heel erg bedanken voor de fijne samenwerking. We begrijpen dat het best veel vraagt om thuis 
met de kinderen aan de slag te gaan. Uiteraard missen we de kinderen, u en het lesgeven enorm. Het zijn rare 
tijden, maar we slaan ons er gezamenlijk door heen. 
 
Heeft u vragen en-of opmerkingen, bericht ons dan vooral! 
Met vriendelijke groet, 
 
Marike Venema 
Directeur Brederoschool 
m.venema@o2g2.nl 
0651308503  
 
 


