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29 januari | nummer 10 
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vorige week hebben wij u via Parro geïnformeerd over de afspraken 

die door ons team zijn gemaakt voor het onderwijs op afstand. We 

hebben toen aangegeven u in dit Lange Oortje meer duidelijkheid te 

geven over het rapport van de leerlingen, de methode gebonden en 

CITO Lovs-toetsen en de voortgangsgesprekken. 

De kinderen krijgen, zoals in de jaarplanning aangegeven, hun rapport 

mee op 18 februari. In dit rapport staan de resultaten tot de kerstva-

kantie. Daarbij krijgt u een begeleidende brief, waarmee de bijzondere 

situatie waarin we nu zitten wordt aangeduid, zodat ook helder is hoe 

het rapport gelezen kan worden.  

De methode gebonden- en CITO Lovs-toetsen hebben wij niet afgeno-

men in de periode dat de kinderen onderwijs op afstand kregen. Wan-

neer de kinderen weer op school mogen komen, zullen wij de toetsen 

afnemen die ons de nodige informatie geven over waar de kinderen 

op dat moment in hun ontwikkeling staan, zodat wij daarna ons onder-

wijs weer zo goed mogelijk kunnen afstemmen.  

De voortgangsgesprekken willen we graag door laten gaan. We vin-

den het belangrijk om u te blijven ontmoeten en samen op te trekken 

als het gaat om de ontwikkeling van uw kind. Via Parro ontvangt u van 

de leerkracht een uitnodiging om u in te tekenen voor een gesprek in 

Teams. Wanneer de scholen op 8 februari weer opengaan zullen wij 

een week later starten met de voortgangsgesprekken, omdat we ons 

de eerste week vooral willen richten op het primaire proces. 

Afgelopen maandag hebben wij een MR vergadering gehad. Met el-

kaar hebben we uitgebreid gesproken over het onderwijs in deze  

Corona tijd. Verderop in dit Lange Oortje vindt u een verslag van deze 

vergadering. 
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JARIGEN—GEFELICITEERD! 

Vandaag jarig 

29 jan.: Saar, Milan, Jort en 

              juf Nienke 

30 jan.: Zoë 

3 febr.: Maelynn, Robin en 

             Britt 

6 febr.: Finn 

7 febr.: Willem 

8 febr.: Feline 

9 febr.: Naomi 

10 febr.: Rozemarijn, Beau  

                en Brody 

11 febr.: Dax 

12 febr.: Lasse 

 

Deze week hebben wij weer veel kinderen gezien tijdens de online mo-

menten. Deze momenten zijn voor ons heel waardevol, omdat het de 

enige manier is, in deze tijd, om een beeld te krijgen van het welbevin-

den van uw zoon/ dochter. We willen daarom graag nogmaals bena-

drukken dat wij verwachten dat alle kinderen aanwezig zijn bij de door 

de leerkrachten georganiseerde onderwijsactiviteiten. 

Hartelijke groet, 

Namens het team, 

Chantal van der Meer en Esther Kamer 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

  

Op maandag 25 januari stond de MR vergadering geheel in het teken 

van Corona. Samen hebben we vanuit zowel het perspectief van ou-

ders als leerkrachten gesproken over onze ervaringen met onderwijs op 

afstand en constructief nagedacht over eventuele verbeteringen.  

  

Duidelijk is dat deze situatie lastig is voor allemaal. Voor ouders bete-

kent het een hectische periode, waarbij werken en het ondersteunen 

van kinderen met onderwijs op afstand gecombineerd moet worden. 

En voor leerkrachten geldt dat zij op een hele andere wijze onderwijs 

moeten aanbieden en veel tijd stoppen in individueel contact met 

leerlingen, vooral als er extra hulp nodig is.  

  

Vanuit de oudergeleding van de MR en andere ouders van de school, 

horen wij wisselende geluiden over de wijze waarop het thuisonderwijs 

wordt aangeboden. Dit wordt versterkt doordat andere scholen soms 

een andere methodiek hanteren. Sommige scholen bieden bijvoor-

beeld gedurende de reguliere schooltijden volledig online les aan en 

er zijn ouders die dit als voorkeur hebben. De Langenoord kiest er be-

wust voor om lesstof digitaal en op papier aan te bieden en niet online 

les te geven van 08:30 - 14:15. Dit geeft de leerkrachten de kans om in 

kleiner verband leerlingen te spreken en een beeld te krijgen van hun 

welzijn tijdens de fysieke afwezigheid. In de op 21 januari 2021 in Parro 

geplaatste brief Standaard Onderwijs op Afstand leest u meer over de 

motivaties voor deze beslissing en de wijze waarop het onderwijs op 

afstand ingevuld wordt tot 8 februari. We hebben samen gekeken naar 

de ervaringen tot nu toe en of binnen de gekozen methodiek nog ver-

beteringen door te voeren zijn. 

 

BERICHT VAN DE MR 
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Positief vinden wij:  

• De ontwikkeling dat leerlingen meer standaard contactmomenten 

via Teams met de leerkrachten krijgen (minimaal drie keer per week). 

Eenmaal contact per week werd zowel door ouders als leerkrachten 

als te beperkt ervaren.  

• Ook het gebruik van (meer) instructiefilmpjes wordt als waardevol 

ervaren. Dit geeft ouders de mogelijkheid om flexibel om te kunnen 

gaan met het tijdstip van de instructiemomenten om daarmee de 

draaglast te verkleinen.  

De weekplanning is duidelijk voor kinderen en ouders, waardoor ze  

weten wat ze moeten doen.  
  

Verbetermogelijkheden: 

• Duidelijker onderscheid maken tussen belangrijke en leuke bericht-

jes. We merken dat er dagelijks veel berichten worden gestuurd via de 

Parro, met veel notificaties tot gevolg. En dat belangrijke en leuke be-

richtjes via hetzelfde medium gestuurd worden. Hoewel wij en onze kin-

deren allemaal genieten van alle leuke foto's en updates die gestuurd 

worden, merken we ook dat ouders soms door de bomen het bos niet 

meer zien. We hebben daarom gevraagd of het mogelijk is om leuke 

en belangrijke informatie op verschillende platformen aan te bieden. 

Dit wordt nader onderzocht. 

De huidige ICT-ondersteuning zorgt ervoor dat er diverse omgevingen 

gebruikt moeten worden: Parro, Padlet, Moo, Teams en Squala. Dat is 

soms lastig. Bijvoorbeeld omdat je verschillende inloggegevens nodig 

hebt voor Moo en Squala. Zeker als er meerdere kinderen in een huis-

houden zijn, is dit wennen. Samen met school komen we tot de conclu-

sie dat gegeven de huidige ICT-faciliteiten die De Langenoord tot haar 

beschikking heeft, er op korte termijn geen mogelijkheid is om er bij-

voorbeeld voor te zorgen dat alles vanuit een omgeving wordt aange-

boden. Wel willen samen om tafel om te kijken of er mogelijkheden zijn 

om de huidige omgevingen beter te benutten. Daarbij willen we voor-

komen dat we nog vlak voor 8 februari veranderingen aanbrengen, 

waarbij kinderen en ouders op korte termijn opnieuw moeten wennen 

aan een andere manier van werken met de systemen. Samen kijken 

we daarom vooral naar verbeter mogelijkheden voor als door de over-

heid besloten wordt om scholen ook na 8 februari gesloten te houden. 
Ook is besproken dat er relatief weinig kinderen van groep 3 t/m 8 ge-

bruik maken van het vragen uurtje bij de leerkracht. Sommige dagen 

loggen er enkele kinderen in, sommige dagen helemaal niemand. Nu 

is dit uiteraard geen verplichting. Maar we willen benadrukken dat de 

leerkrachten er zijn voor de kinderen om ze te ondersteunen als ze vra-

gen hebben.  

 

  

 



4 

 

 

 

 

 

 

EMAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad, 

activiteitencommissie en  

buitenschoolse sportcom-

missie  

 

acdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 

Als laatste is afgesproken dat we een evaluatie willen houden onder 

de ouders. Uw mening telt, want onderwijs maken we samen en op 

basis van de resultaten kijken we vanuit de MR samen met school wat 

we nog meer kunnen verbeteren.  

Wanneer en op welke wijze we deze evaluatie willen uitvoeren laten 

we spoedig weten. 

  

Michel van der Sluis 

Voorzitter MR 

CORONA, LOCK DOWN 

 

AGENDA 

De week van 8 februari: Start van de voortgangsgesprekken.  

Eventueel een week later (zie bericht pagina 1) 

Donderdag 11 februari t/m vrijdag 12 februari 10.00 uur: Oud papier 

Maandag 15 februari: Carnaval Les tot 13.00 uur  

Donderdag 18 februari: 1e rapport 

22 t/m 26 februari: Voorjaarsvakantie 

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/

