
 
 

 

Nog langer dicht… 

Op 31 maart kwam het bericht vanuit de 

overheid dat de scholen in ieder geval tot en 

met de meivakantie gesloten zullen blijven. In 

ons geval betekent dat dat er op zijn vroegst 

weer vanaf woensdag 6 mei lessen op school 

gegeven kunnen worden. Jammer, maar 

begrijpelijk! 

Hoewel afstandsleren steeds meer vorm krijgt 

en er hele mooi dingen gebeuren, missen we 

de leerlingen! Houd dan ook de brievenbus de 

komende week goed in de gaten… 

9 april was er een studiedag gepland voor de 

docenten, deze is door het Corona-virus 

afgelast. Dit zal ‘gewoon’ een lesdag voor de 

leerlingen zijn.  

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie 

over het rooster dat vanaf volgende week gaat 

starten en ook weer wat positief nieuws! 

We wensen u veel leesplezier. 

Afstandsleren 

Ook van leerlingen verwachten we ineens dat 

zij met Microsoft Teams kunnen werken en 

wat doen ze dat goed! Complimenten voor 

alle leerlingen dat zij zich dit zo snel eigen 

hebben gemaakt! Ook zijn zij al bij online 

contactmomenten aanwezig geweest en dit 

gaat erg goed, fijn! 

Vanaf volgende week gaat het nieuwe 

contactrooster van start. Dit rooster is in 

EduArte te vinden. Het huiswerk zal gewoon 

gewoon in its genoteerd blijven 

Per vak zullen er twee contactmomenten zijn. 

Eén  instructie- en één hulpmoment. 

Daarnaast zijn er twee mentormomenten 

gepland. 

Ieder moment is 30 minuten en staat in het 

reguliere rooster tussen 10:00 en 14:00. 

Hierbij zijn de instructiemomenten groen en 

de hulpmomenten bruin gekleurd. Tijdens de 

instructiemomenten is de hele klas aanwezig. 

We hebben hiervoor een aantal spelregels 

opgesteld: 

o Instructiemomenten zijn verplicht. 

Wees hierbij van te voren 

aanwezig/achter de laptop. 

o Hulp/vraagmoment eigen aanmelding 

(vrijwillig) of uitnodiging door docent 

(verplicht!)  

o Het eerste contactmoment per vak 

dat aankomende week in het rooster 

staat zijn ALLE leerlingen aanwezig, 

ongeacht of het een instructie- of 

hulpmoment is. Hierin zal iedere 

docent afspraken met de jullie maken 

over het vak! 

o In het vak/kanaal waar je les hebt kun 

je bij de ingelogde docent aanhaken. 

Je kunt hier op “Deelnemen” klikken. 

o Je telefoon is tijdens de 

instructiehalfuren uitgeschakeld 

o Je huiswerk blijft gewoon in je 

(bekende) agenda in its staan. Hier zal 

de docent de nodige afspraken met je 

over maken. 

o Dit rooster gaat de aankomende drie 

weken draaien voor 

contactmomenten. 

o Microfoon uit na deelname, 

beeldachtergrond vaag maken via de 

drie puntjes in de balk midden op je 

scherm. 

o Wachten met contact-uitschakelen tot 

de docent je naam noemt (duidelijk 

dat je aanwezig bent). 

Heeft u als ouder vragen over afstandsleren in 

het algemeen, mail die vragen dan gerust naar 

de heer Kranen: h.kranen@aeres.nl 
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Ondersteuning 

De eerste dagen of weken was het voor de 

leerlingen misschien nog wel lekker om thuis 

te mogen blijven. Maar omdat het thuisblijven 

voortduurt kan spanning groeien en wordt er 

van u als ouders soms veel gevraagd. In onze 

eerste nieuwbrief hebben we al benoemd, dat 

u zich met vragen zeker richten kunt tot de 

mentor. Mentoren proberen ook de contacten 

met hun leerlingen vast te houden om zo 

eventuele zorgen en signalen op te vangen. 

Onze zorgcoördinator denkt met de mentoren 

mee wanneer we horen dat het met een 

leerling niet goed loopt of zorgen groeien. 

Via deze weg willen we u ook wijzen op het 

aanbod vanuit de gemeente Noordoostpolder: 

1. Veel gestelde vragen 

Voor zowel ouders als onderwijs en opvang 

organisaties heeft gemeente een aantal veel 

gestelde vragen op de website opgenomen. 

Kijk op www.noordoostpolder.nl.  

2. Opvang  

Kinderen van ouders met vitale beroepen 

kunnen tijdens schooltijd op school worden 

opgevangen (zie ook onze eerste nieuwsbrief). 

Wanneer er opvang in de weekenden, avond- 

en nachturen nodig is, is de gemeente degene 

die voor opvang zorgt. Informatie hierover op 

de website van de gemeente. 

3. Tips en ondersteuning 

Carrefour wil er zijn voor de inwoners van de 

Noodoostpolder. Voor adviezen rond de 

opvoeding, dag-structuur, etc. kunt u bellen 

naar 0527-630000 

of een bericht sturen naar info@carrefour.nu. 

Ook organiseert Carrefour dat hulpvragen en 

hulpaanbod samen komen.  

4. Hebt u zorgen rondom opvoeding of de 

thuissituatie? 

Ouders kunnen contact opnemen met de 

gemeente wanneer ze vragen hebben rondom 

zorg. Hiervoor kunt u bellen naar 0527-633911 

of mailen naar via@noordoostpolder.nl. 

Challenge 

Zoals in een eerdere nieuwsbrief al vermeld, 

plaatsen de docenten van het domein Sport & 

Bewegen regelmatig sportieve ‘challenges’ op de 

facebookpagina van Aeres Emmeloord. En tja… wie 

uitdeelt, kan wat terug verwachten… Zo werden wij 

via Instagram uitgedaagd door een aantal 

leerlingen. En wat doe je dan? Juist! 

 

 

 

      

 

 

 

Bedankt voor de uitdaging meiden!
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