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Geachte dames en heren, 
Digitale lesstof 
In de komende periode (30 maart – 3 april) worden de leerlingen weer van ‘thuiswerk’ voorzien. 
Om te voorkomen dat onnodig veel bedrijvigheid en ‘contact’ in school ontstaat, wordt de stof zoveel mogelijk online 
aangeboden. U wordt in deze e-mail geïnstrueerd hoe u de online-lesstof kunt bereiken. U ontvangt bijgevoegd een 
opdrachtenblad in de vorm van een PDF-bestand. Op dit blad geven de leraren aan welke stof een leerling per dag (vanaf 
maandag 30 maart) kan maken. In voorkomende gevallen geven de leraren op dit blad aanvullende instructie of aanwijzingen. 
Als de situatie, zoals die nu is, onveranderd blijft, komt er over ongeveer een week weer een nieuw blad. Houdt u de e-
mailservice dus in de gaten. 
Voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 worden op het opdrachtenblad vrijblijvende werkjes/activiteiten geopperd. 
Voor de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 is het navolgende van belang. 
De onderwijsleverancier (Heutink) heeft een aantal boeken en werkboeken beschikbaar online gezet. U of uw kind kan thuis 
boeken en werkboeken openen. Ouders kunnen helpen les- en oefenstof af te drukken. De leerlingen moeten zoveel mogelijk 
werk op papier maken op de manier zoals zij ook op school zijn gewend. Het is handig als er per leerling een schrift met 
ruitjespapier en met gelinieerd papier aanwezig is of wordt aangeschaft. 
De navolgende methodes zijn online te openen via het Heutinkpad: 
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/thuis-leren-als-de-school-dicht-is/page/1528 
Kies steeds uitsluitend voor methodes die de Rotterdamse Schoolvereniging gebruikt: 
-      voor rekenen: ga naar RekenZeker, volg verdere instructie op het opdrachtenblad 
-      voor taal: ga naar Taal op maat (leer- en/of werkboek), volg verdere instructie op het opdrachtenblad 
-      voor spelling: ga naar Spelling op maat (eventueel werken op af te drukken werkbladen) 
-      voor lezen: ga naar Estafette (groepen 4 t/m 6), volg verdere instructie op het opdrachtenblad 
-      voor lezen groep 3: ga naar Veilig leren lezen (kim-versie), volg verdere instructie op het opdrachtenblad 
Sommige leraren hebben een directe doorklikmogelijkheid naar de methodeonderdelen op het opdrachtenblad gecreëerd; 
dan hoeft bovenstaande niet te worden gebruikt. 
Ook kunnen opdrachten worden gegeven vanuit de oefensoftware via het MOO-pad, inloggen bij MOO. De leerlingen zijn dit 
gewend en hebben een wachtwoord om hierin te komen. 
Inloggen voor de oefensoftware via het MOO-pad gaat zoals bij de leerlingen bekend: 
-       Ga naar https://v2.moo.nl 
-       Inlognaam: groepsnummer@rsv.nl, bv.: 6@rsv.nl (Zuid) of 7a@rsv.nl (Noord) 
-       Wachtwoord: 12345678 
-       Leerlingen tikken hun naam aan en loggen in met het wachtwoord, dat zij ook op school gebruiken. Als leerlingen hun 

wachtwoord niet (meer) weten, is deze op school opvraagbaar. 
Bloon-opdrachten (de meeste kinderen weten wat dat is) worden ook opgegeven via het bekende kanaal www.bloon.nl (kan 
ook via het MOO-pad). 
Er wordt van uitgegaan dat de ouders de leerlingen thuis helpen, begeleiden, controleren en eventueel instrueren. Het werk 
moet met zorg en aandacht worden gemaakt. De ouders van de leerlingen hebben hierin een bepaalde verantwoordelijkheid. 
Bij een eventuele volgende ronde wordt bekeken of er mogelijkheden zijn voor de leraren en leerlingen om met elkaar 
inhoudelijk te communiceren over de te maken of voltooide opdrachten. 
Het zal vast voor sommigen wat gepuzzel zijn. Als u er niet uitkomt, is er voor technische vragen een ‘helpdesk’ geopend vanaf 
maandag 30 maart tussen 9 en 11 uur, te bereiken onder 010 4138999. 
Met een vriendelijke groet, 
P.O. Severin, directeur. 

 


