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Beste ouders, 
 

Allereerst wensen we jullie allemaal een gelukkig en gezond 2021.  

We hadden ons de start van het nieuwe jaar anders voorgesteld, maar zitten weer in 
een periode van lockdown en dus onderwijs op afstand. We realiseren heel goed dat 
dit veel van uw kind en u vraagt.  

Iedere dag starten we gezamenlijk om 9 uur in Teams. Tijdens deze meeting 
bespreken we de taken/opdrachten van die dag en horen de kinderen op welke 
momenten ze ‘beschikbaar’ moeten zijn voor instructie of een contactmoment. 

We werken bij het thuisonderwijs volgens een weektaak. Op de weektaak staan per 
vakgebied verschillende taken gepland per dag. Daarnaast staat bij een taak wat 
voor les het is: instructie (samen met leerkracht), herhaling (samen starten met 
leerkracht, daarna zelfstandig verder werken), oefenen (zelfstandig verwerken van 
bekende stof), woordenschat of een toets.  
In de begeleidende brief bij de weektaak staat ook vermeldt hoeveel tijd we 
verwachten dat uw kind besteedt aan een vakgebied. Naast de taak of opdrachten 
per dag, kan uw kind altijd oefenen op Snappet aan zijn of haar persoonlijke 
leerdoelen. Dat kan bij rekenen, automatiseren, taal en spelling.   

Normaal gesproken zouden we in deze weken uw kind voorbereiden op de 
middentoetsen die eind januari worden afgenomen. Met de opdrachten/taken van de 
‘weektaak voor thuis’ proberen we dit nu ook zo goed mogelijk te doen. De 
contactmomenten, instructies, klassikale lessen en vragenuurtjes via Teams zijn 
hierbij belangrijk. En niet alleen voor de voorbereiding op de middentoetsen! 

Inmiddels hebben we wat meer ervaring met het onderwijs op afstand, maar we zijn 
als team steeds bezig om het thuisonderwijs te verbeteren. Mocht u tips of adviezen 
hebben, dan horen we dat graag!  
 

‘Weektaak voor thuis’ 

Rekenen 

Voor rekenen staat iedere dag een taak in Snappet op de weektaak. Soms wordt 

deze taak aangevuld met het maken van contextsommen (verhaaltjessommen) op 

papier. We verwachten van de kinderen dat ze iedere dag 45 minuten rekenen. Als 

ze klaar zijn met hun taak voor die dag, kunnen ze in Snappet altijd verder met het 

oefenen van hun persoonlijke leerdoelen. Dat kan zowel bij rekenen als bij 

automatiseren.  

Taal 
Bij taal wordt er zowel gewerkt in het werkboek als in Snappet. Nadat de 
taak/opdracht van die dag is afgerond, maken ze in Snappet nog 15 opdrachten in 
het werkpakket van Taal en 15 opdrachten in het werkpakket van Woordenschat.  
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Spelling 

Ook bij spelling werken de leerlingen zowel in het werkboek als in Snappet. We 

verwachten van de kinderen dat ze iedere dag tenminste 30 minuten aan spelling 

werken.  

Is uw kind klaar met de taak/opdracht van die dag, kan het in Snappet oefenen aan 

de persoonlijke leerdoelen (gele of lichtblauwe balk) of het oefenen/leren van de 

woorden van de week.  

Lezen 

Vrij lezen, woordenlijsten lezen, een klassikale les uit Flits of werken aan een 

leeslogboek of boekopdracht. De taken bij lezen kunnen variëren. We merken dat 

veel kinderen in een periode van thuisonderwijs niet of nauwelijks lezen en dat is niet 

goed voor de leesontwikkeling.  

We starten daarom vanaf komende week op maandag, woensdag en vrijdag met een 

kwartier ‘vrij lezen’. Uw kind logt in op Teams, zet camera aan en microfoon uit en 

gaat (in beeld) lezen. 

Overige vakgebieden en taken 

Op de weektaak staan ook vakken als begrijpend lezen, studievaardigheden, verkeer, 

Engels en creatieve opdrachten. Ook deze opdrachten moeten gemaakt worden.  
 

Teams  

In Teams staan ook nog opdrachten. Deze opdrachten zijn vrijblijvend en hoeven 

dus niet te worden gemaakt. Hier staan bijvoorbeeld denkvierkanten en puzzels.  

Open dagen/informatieavonden 

De meeste VO-scholen kiezen ervoor om de ‘open dag’ online of via een live-stream 

te doen. Op de website van de scholen vindt u hierover de meest actuele informatie.  

 

Esther en Irene 

 


