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Schooljaar 2019-2020 nummer 8, april 2020 

  
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
 
Zoals u gisterenavond in de persconferentie heeft kunnen horen, blijven de scholen zeker tot en met 
28 april gesloten.  
Deze verlenging vraagt van de kinderen, en u als ouders, toch weer de nodige inspanningen. Wij 
hopen u hierbij zo goed mogelijk met ons ingezette digitale onderwijs te kunnen ondersteunen, maar 
staan zeker ook open voor tips en aandachtspunten.  
Omdat wij vrijwel direct  hebben ingezet op het online werken in Microsoft Teams verandert er in 
onze aanpak t.o.v. de afgelopen weken weinig. Wij ontwikkelen ons onderwijs verder door op de 
ingeslagen weg. Onze aanpak blijft er op gericht dat meerdere kinderen thuis met één beschikbare 
laptop of tablet per gezin onderwijs op afstand kunnen volgen. Wij kiezen er bewust niet voor om de 
hele dag met de hele klas online te zijn, omdat dit in veel gezinnen te belastend kan zijn en 
praktische problemen op zou kunnen leveren met het delen van de beschikbare devices.  
Het is van groot belang voor kinderen dat er in ieder gezin één goed werkende laptop of tablet voor 
de kinderen ter beschikking is. Vanaf Windows 10 is het al mogelijk om Microsoft Teams en Snappet 
te laten draaien, goed werkend hoeft dus niet nieuw te zijn. Wij hebben inmiddels al onze eigen 
laptops en tablets uitgeleend en hebben ook hulp gekregen via een tweetal ouders met (oude) 
laptops vanuit hun bedrijf. Echter hebben wij nog een aantal devices te kort. Er zijn nog steeds 
kinderen die niet kunnen aanhaken. Deze leerlingen lopen een groot risico op het creëren van 
achterstanden. 
Vanuit de gemeente worden nu laptops uitgeleverd aan scholen, dit zijn echter te weinig devices 
voor Amsterdam. Er is  besloten eerst te gaan uitleveren aan scholen met veel 
achterstandsleerlingen. Daar vallen wij echter niet onder. Wij moeten dus nog afwachten voor onze 
leerlingen. Wij hopen dat er nog ouders zijn die op hun werk of thuis oude nog goed werkende 
laptops of tablets hebben die zij willen schenken of uitlenen aan school, zodat wij deze weer kunnen 
uitlenen  aan één van onze leerlingen. Iedere laptop of tablet die uit de kast komt en kan worden 
ingezet, is een geholpen kind dat niet achterop raakt. Mocht u ons op deze manier kunnen helpen of 
andere oplossingen weten, wilt u ons dan benaderen? 
 
 
Enquête 
 
Wij vinden het voor de voortgang en doorontwikkeling van ons digitale onderwijs voor de komende 
weken van groot belang te weten hoe u dit ervaart als ouder. Wilt u via onderstaande link hiervoor 
de enquête invullen? Het invullen duurt ongeveer 3 minuten. De leerlingen van groep 4 t/m 8 krijgen 
in de loop van deze week ook een enquête via Teams. 
 
Link naar enquête: 
https://forms.gle/h5A8iCsXtdthZdWs6 
 
 
 
 

http://www.deposeidon.nl/
mailto:%20info@deposeidon.nl
https://forms.gle/h5A8iCsXtdthZdWs6


Poseidon post                                                                           
Samen maken we het meer! 

 
 
 

Basisschool de Poseidon- F. Zieglerstraat 7- 1087 HN Amsterdam- telefoon: 020-4167238 
www.deposeidon.nl  e-mail:  info@deposeidon.nl  twitter: @bsposeidon   app:de-poseidon-app 

 

Ouder- en Kindteam (OKT) 
Mocht u thuis opvoedondersteuning kunnen gebruiken tijdens deze heftige periode dan is dat niet 
mogelijk. Wel kunt u hiervoor rechtstreeks contact opnemen met het OKT op IJburg of met de ouder- 
en kindadviseur.  
 
Rosa Reitsma  
r.reitsma@oktamsterdam.nl 
06-40817036 
Werkdagen: Dinsdag, donderdag en vrijdag 
 
 

 
Hoe help je je kind met schoolwerk? 
 
Het is nogal wat ineens naast je eigen baan ook je kind op weg helpen met schooltaken. Met onze 
volgende tips gaat het vast (een beetje beter) lukken: 

1. Maak een vast schema wat voor alle (school)dagen hetzelfde is. Bijvoorbeeld: 
09:00 uur schoolwerk 
10:00 uur pauze met fruit 
10:30 uur schoolwerk 
12:00 uur lunch 
13:00 uur schoolwerk 
14:00 uur lekker spelen 
17:00 uur op de tablet/televisie kijken 

2. Al onze leerlingen leren al plannen. Laat ze elke ochtend hun dagprogramma bekijken. Vertel 
je kind wanneer jij beschikbaar bent voor hulp en wanneer niet. Laat ze dan de volgorde van 
hun taken plannen.  

3. Laat je kind de taken, waarvan hij inschat dat hij ze zelfstandig kan ook zelfstandig maken 
echt op een eigen werkplek. Ook kleuters kunnen al zelfstandig werken, met een timer 30 tot 
45 min in de eigen kamer bouwen, spelen met een pop o.i.d. maar ook het maken van bijv. 
een puzzel kunnen ze zelfstandig doen. (Vooraf speelgoed klaarleggen helpt). 

4. Samenwerken met elkaar is natuurlijk ook een optie via Teams. Kinderen kunnen elkaar dan 
ook helpen zoals ze op school ook gewend zijn.  

5. Reflecteer samen aan het einde van de dag wat goed ging in hun aanpak. Dit kunnen ze 
vasthouden en bedenk samen één puntje wat er beter kan.  

6. En mocht het allemaal niet lukken? Geen stress morgen weer een nieuwe dag met volop 
nieuwe kansen. Soms wil een gesprekje tussen kind en leerkracht ook iets opleveren. U mag 
de leerkracht altijd mailen met deze vraag. (Niet via Teams; dit is het online klaslokaal van de 
groep maar dus via de e-mail). 
 

Privacy 
In Microsoft Teams kunnen alle chats worden opgenomen door de deelnemers (dit is zichtbaar voor 
iedereen wanneer dit gebeurt), maar niet de bedoeling. Wanneer wij dit opmerken, zullen wij 
leerlingen daar vanzelfsprekend op wijzen. Wij vragen u ook voorzichtig om te gaan met het nemen 
van schermfoto’s van chats, niet alle ouders vinden het fijn als hun kind op bijv. social media terecht 
komt. 
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