20 maart 2020

Nieuwsbrief van Jenaplanschool De Pontonnier in Hoorn
NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Geachte ouders,
Hoe gaat het met u? We moeten vaak denken aan de
omstandigheden waaronder u nu uw gezin draaiende
houdt terwijl de kinderen overdag thuis zijn en
onderwijspakketten ontvangen. Terwijl u misschien
ondertussen ook gewoon uw werk moet doen… Geen
makkelijke opgave, dat realiseren we ons terdege. Daarom
doen we ons best de school een deel in het leven van de
kinderen te laten blijven tegen een acceptabele belasting
voor de ouders. Van meerdere kanten ontvangen we
complimenten voor wat we als school bieden in deze tijd.
Maar de echte complimenten verdient u voor al het harde
werk in moeilijke tijden en onder onverwachte
omstandigheden. Dat is een digitaal bloemetje waard!
Rustig aan dus, we moeten ons vooral niet gek laten maken… We praten u even bij over onze
activiteiten, over de soms slechte internetverbindingen en over de plannen voor de komende week:
SLECHT FUNCTIONEREND OUDERPORTAAL

Onze communicatie met u via het ouderportaal BasisOnline wordt voortdurend gefrustreerd door een
overbelaste server. We hebben de organisatie even tijd gegeven om orde op zaken te stellen in deze
bijzondere omstandigheden, maar verbetering blijft uit. Het ouderportaal heeft juist nu een cruciale
functie in het bieden van onderwijs op afstand. Daarom kunnen we ons dit aanhoudende gehaper niet
langer veroorloven.
Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor een snelle
overstap naar het ouderportaal FIEP. In de komende dagen
(waarschijnlijk al in dit weekend) ontvangt u een mail waarmee u
zich kunt aanmelden. Ook FIEP werkt met een app en beschikt
feitelijk over dezelfde functies als BasisOnline. In de afgelopen
hectische dagen heeft FIEP wel probleemloos gefunctioneerd, zo
horen we van alle Penta-scholen die hiermee werken. Meldt u
zich dus meteen aan zodra u de mail ontvangt, a.u.b. Des te
sneller kunnen we met z'n allen overstappen!
We hopen komende week in de lucht te komen met een nieuw, goed functionerend ouderportaal.
Daarmee kunt u dan ook de communicatie met de leerkracht(en) weer soepel oppakken.
Ook Basispoort blijkt door overbelasting te haperen. Daaraan kunnen we helaas niets doen. Hopelijk
trekt alles bij als de scholen in Nederland de eerste stappen hebben gezet in het realiseren van
lespakketten. 'Even geduld' zullen we maar zeggen…
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DE NOODOPVANG OP SCHOOL STOPT

Als u noodopvang nodig heeft van uw kinderen omdat u in een vitaal beroep werkt, dan kunt u uw
kinderen aanmelden voor opvang bij de SKH of bij Berend Botje. Op hun sites staan de
aanmeldmogelijkheden vermeld. De opvang op school is donderdag direct stopgezet. Enerzijds omdat
er geen of nauwelijks kinderen komen, anderzijds omdat het leerkrachten verplicht naar school te
komen terwijl ze ook thuis hun werk kunnen doen. We hebben met de kinderopvangorganisaties
gesproken en zij benadrukken dat - ook als u normaliter geen kinderopvang afneemt - de opvang van
uw kind overdag wordt gegarandeerd. Die opvang is bovendien gratis èn brengt uw kind in contact
met andere kinderen.
CHROMEBOOKS

Niet alle ouders beschikken thuis over de essentiële apparatuur om
digitaal thuisonderwijs te kunnen uitvoeren. Daarom stellen we
chromebooks beschikbaar aan leerlingen die anders de lessen niet
kunnen volgen. Om in aanmerking te komen, moet u voldoen aan de
volgende voorwaarden:
•
•
•
•

U beschikt thuis over geen enkele computer of laptop maar u heeft wel wifi-verbinding in huis.
U heeft 3 of meer kinderen bij ons op school en beschikt thuis over maximaal 1 computer of laptop.
U bent bereid een gebruikersovereenkomst te tekenen voor de bruikleen van een chromebook
van school.
U gebruikt deze 'laptop' thuis voor maximaal de periode waarin de scholen wegens het
Coronavirus zijn gesloten.

Wilt u gebruikmaken van deze regeling? Stuurt u dan een mail naar hans.lonnee@stichtingpenta.nl
met een toelichting waarom u gebruik wilt maken van dit aanbod. Besef dat we een beperkt aantal
chromebooks op school hebben en dat dus alleen in bijzondere omstandigheden er één beschikbaar
kan worden gesteld aan uw kinderen. Na akkoord ontvangt u een datum en tijd waarop de
chromebook afgehaald kan worden op school.
LEERMATERIALEN KOMEN OPHALEN OP SCHOOL?

We zijn aan het nadenken of er een moment moet komen om eenmalig schoolmaterialen (lesboeken,
werkschriften etc.) uit te delen aan de leerlingen. Tot nu toe sturen we alles digitaal aan omdat we
ieder besmettingsgevaar willen voorkomen. Maar als de periode langer gaat duren dan 6 april, is er
misschien meer nodig dan dat. Na het weekend hoort u welk besluit we hierover hebben genomen.
DUIZELIG VAN DE APPS EN MAILS

U zult het in deze dagen vast herkennen: iedereen communiceert er op
los. Probeer maar eens het overzicht te houden temidden van al die
rondsuizende apps en mails. We willen daarom zaken gaan ordenen om
meer rust te brengen in het geheel:
•

•

In de ochtend van werkdagen zijn de leerkrachten bezig met hun lesvoorbereidingen. U kunt hen
mailen voor vragen. Dit kan het best via het ouderportaal. Zodra FIEP beschikbaar is, zal dat
stukken makkelijker gaan. 's Middags zullen leerkrachten tussen 14.00 en 16.00 uur reageren op
de mails. Ook houden ze telefonisch contact met de kinderen en kunnen ze u bellen als er behoefte
is aan persoonlijk contact.
Maandag t/m donderdag zullen Hans Lonnee voor de Jozefschool en Sonja Slagter voor De
Pontonnier telefonisch bereikbaar zijn voor algemenere vragen van ouders dan die over de leerstof
van hun kind. Tijden: 14.00 - 16.00 uur. Daar worden aparte telefoonnummers voor beschikbaar
gesteld die u volgende week ontvangt.
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