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Geachte dames en heren, 
  
Thuiswerk, opvang en communicatie 
  
Mede namens alle leraren hoop ik dat dit bericht u allen in goede gezondheid bereikt. 
  
Hier op school is het ‘leeg’ en onwerkelijk. Elke dag is steeds een klein aantal collega’s op school 
aanwezig om de opvang te verzorgen of om toch iets in of voor de klas te doen. Een groter aantal 
leraren werkt thuis.  
  
De leerlingen worden gemist. We merken dat de leerlingen ook de school en hun meester of juf 
missen.  
  
Thuis valt het ook niet altijd mee. Niet naar buiten en nergens heen gaan, kunnen een druk en 
spanning neerleggen in een gezin. Zeker als ouders druk zijn met ‘thuiswerken’ en niet onbeperkt tijd 
hebben hun kind met het schoolwerk te begeleiden. Ook de devices, waarop wordt gewerkt, kunnen 
thuis schaars zijn.  
  
In deze nieuwe omstandigheden zal het voor de leerlingen niet gemakkelijk zijn zich te richten op 
schoolwerk. Voor sommige ouders zal het ook wel flink wennen zijn om plaatsvervangend juf of 
meester te zijn.  
  
De komende week (van 6 april) proberen we het digitaal benaderen van het schoolwerk iets 
gemakkelijker en overzichtelijker te maken en in beperkte mate persoonlijk contact te maken met onze 
leerlingen. Het is merkbaar dat daaraan bij de leraren en leerlingen veel behoefte is.  
  
Het is goed als u kennis neemt van het navolgende.  
  
Groepen 1 en 2 
Voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 wordt geen weektaak opgesteld. Er wordt van uitgegaan dat 
u uit de voeten kunt met de suggesties die u verleden week zijn gemaild.  
  
Werkboeken/lesboeken benaderen 
De boeken en werkboeken zijn vanaf volgende week via MOO te benaderen. Er zijn in MOO ‘tegels’ 
aangemaakt waarop klikken mogelijk is. Voor de dagen in de paasvakantie (donderdag 9 april tot en 
met maandag 13 april) wordt geen werk opgegeven.   
MOO is te benaderen via: https://v2.moo.nl 
Inlog: groepsnaam@rsv.nl         bijvoorbeeld 3@rsv.nl (Zuid) of 5b@rsv.nl (Noord)          
Wachtwoord: 12345678 
Het inloggen gaat verder zoals de leerlingen op school ook zijn gewend. De leerlingen gebruiken het 
voor hen bekende MOO-wachtwoord.  
In MOO staan de tegels die naar de boeken en werkboeken verwijzen. 
  
Google Drive benaderen 
Er is in de MOO-omgeving nu ook een tegel naar Google Drive. 
In Google Drive is vanaf nu iedere week (te beginnen met de week van 6 april) de nieuwe weektaak te 
vinden. 
Dit doet u door in Google Drive naar ‘gedeelde drives’ te gaan.  
Daarin bevindt zich ‘groepsmap - informatie en documenten’ waarin de weektaak en te gebruiken 
documenten staan. 
Tevens is het voor de leraren  mogelijk om in Google Drive berichten achter te laten voor de 
leerlingen.   



De antwoorden van de gemaakte lesstof komen de volgende week in Google Drive ‘groepsmap - 
informatie en documenten’ te staan. 
Graag samen met de kinderen het werk nakijken en evalueren, tenzij in de weektaak staat dat werk 
wordt ingeleverd in Google Drive. Dan bekijkt de leraar dat.  
  
Telefonisch contact 
Het is mogelijk dat de leraren telefonisch contact opnemen met de leerlingen. Dat gebeurt uitsluitend 
via de ons bekende telefoonnummers en toestellen van de ouders. Het is leraren niet toegestaan 
leerlingen op een eigen toestel te bellen. Overigens kunnen de leraren u alleen ‘anoniem’ bellen; 
houdt u daarmee rekening. Ouders die het niet op prijs stellen te worden gebeld, kunnen dat per e-
mail (severin@rsv.nl) laten weten aan de school. Dat zal dan worden gerespecteerd. Naar de leraar 
bellen behoort niet tot de mogelijkheden en is ook niet toegestaan.  
  
Beeldcontact 
Natuurlijk bestaan er ook mogelijkheden om via bewegende beelden instructie te geven aan (groepen) 
leerlingen. Vooralsnog wordt hiervan geen gebruik gemaakt. Er wordt gehecht aan bescherming van 
privacy van zowel de leerling als, zeker ook, de leraar. Wel wordt  getracht een veilige weg te vinden, 
opdat dit na volgende week wellicht toch beperkt mogelijk wordt.     
  
Opvang 
De opvang van leerlingen vindt niet plaats in de paasvakantie (vanaf donderdag 9 april tot en met 
maandag 13 april).       
  
We realiseren dat dit alles en meer technisch mogelijk is, maar dat de digitale weg onmogelijk het 
didactische proces en het directe contact en interactie met een leraar in de klas kan vervangen.  
  
U mag gerust zijn op dat we (samen met de ouders) er alles aan doen om de didactische schade tot 
een minimum te beperken, maar helemaal te vermijden is het niet. Hier op school wordt nu al 
nagedacht over een aanpak die voorziet in een reparatie van opgelopen didactische schade in rap 
tempo, als hopelijk binnenkort weer naar school wordt gegaan. 
  
Ik wens u veel goeds en gezondheid toe. Hopelijk tot snel. 
  
Met een vriendelijke groet, mede namens alle leraren,  
  
P.O. Severin, directeur.    
 


