De Duinsprong gaat online
Vanaf 16 december zijn alle basisscholen weer gesloten. Hoewel het aantal besmettingen
fors opliep, had De Duinsprong wel gehoopt in ieder geval tot de kerstvakantie fysiek
onderwijs te kunnen geven. Helaas gooide de toespraak van Mark Rutte roet in het eten en
ging 15 december het land op slot. Geen Goede Gaven, geen Santa Run, geen kerstviering…
Scholen kregen één dagje extra, om het thuisonderwijs te organiseren. Naast het afronden
en het naar voren halen van kerstactiviteiten, moest het team vol aan de bak. Er werd nog
druk in de klas geoefend met Microsoft Teams, zodat de leerlingen wisten hoe ze in moesten
loggen. Voor sommigen al bekend, omdat ze tijdens thuisquarantaine al via Teams de lessen
hadden gevolgd.
Gezamenlijk werd besloten dat alle leerlingen van groep 6-7-8 een laptop mee naar huis te
geven, zodat in ieder geval elk kind over een device zou beschikken om de online lessen te
volgen. En gezinnen met meerdere kinderen komen zo niet in de problemen. Ouders kregen
de leenovereenkomst digitaal gemaild voor akkoord.
Voor kinderen uit de lagere groepen is het volgen van online lessen wat lastiger. De meesten
zijn meer afhankelijk van de ondersteuning en tijd van hun ouders. De kinderen van groep 45, zijn net als de bovenbouw, gewend aan het zelfstandig werken met Snappet, maar toch is
er altijd een leerkracht om antwoord te geven op hun vragen. Snappet is een adaptief
digitaal verwerkingsprogramma waarmee de leerlingen, naast de basisopdrachten, aan
oefeningen en leerdoelen op hun eigen niveau kunnen werken. De leerkrachten kunnen
zowel in de klas als op afstand de vorderingen nauwgezet volgen en aansturen. Daarom
werd besloten om groep 4-5 een dagplanning te mailen met begeleidende instructiefilmpjes.
Ook groep 3 kreeg instructiefilmpjes van Veilig Leren Lezen gemaild. Daarnaast kregen zij
hun werkboeken lezen, schrijven en rekenen dinsdag mee naar huis.
De leerkrachten van de onderbouw gebruiken de dagen voor de kerstvakantie om verdere
instructiefilmpjes te ontwikkelen: telopdrachten, rijmopdrachten, maar ook hoe leer ik
strikken. Elke leerkracht maakt 1 of 2 instructiefilmpjes bij de leerdoelen.
16 December is De Duinsprong goed voorbereid online van start gegaan. Alle 63 leerlingen
van groep 8 zaten om 8.25 u klaar, zodat de instructie om 8.30u van start kon gaan. Ook
groep 6 en 7 waren volop actief om 9.00 u. De andere groepen kregen via instructiefilmpjes
uitleg en lestaken. Er werd druk gechat met de juf, vragen gesteld en.... weer door.
Leerkrachten waren er druk mee. Normaal lesgeven, alleen het praten tegen het scherm van
je laptop maakte het anders. En dat de hele dag door. Óf om instructie te geven, óf om
vragen via de chat of Teams te beantwoorden. ‘Ik heb nog geen tijd voor koffie gehad’
merkte een juf om 13.00 u op. ‘ Maar wat geeft het een voldoening dat de kinderen zo hard
aan het werk waren!’
Fijn dat studenten bij het digitaal beantwoorden van vragen hun steentje bijdroegen. Een
mooi leerproces voor hen! Mooi om te zien hoe De Duinsprong het thuisleren in één dag op
de rit hebben gezet! Leerkrachten, leerlingen, studenten en ouders... ze doen het samen!

Groep 8 digitaal in de schoolbankjes

Ook studenten helpen mee bij het digitaal
beantwoorden van vragen…

Inmiddels is de noodopvang voor kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben,
ook gestart. Ouders konden zich aanmelden voor opvang tot de kerstvakantie.
Voor de periode na de kerstvakantie krijgen de ouders nog een aanmeldformulier. Elke
Scalaschool verzorgt de noodopvang op eigen locatie. De noodopvang op school is alleen
tijdens de lesuren beschikbaar. Buiten leestijden moeten ouders gebruik maken van de BSO.
Naast de noodopvang vangt De Duinsprong ook leerlingen op waarvan de school vindt dat
de ontwikkeling anders mogelijk teveel in het gedrang komt. Zo zijn bijvoorbeeld
nieuwkomers 4 ochtenden uitgenodigd in de taalklas, zodat hun taalontwikkeling door kan
gaan.
Hoewel De Duinsprong het online leren aardig voor elkaar heeft, hopen leerkrachten na de
kerstvakantie hun leerlingen toch weer snel fysiek met hun leerlingen aan de slag te kunnen.
Er gaat toch niets boven fysiek onderwijs!

