
Halle, vrijdag 17 april 2020  

 
DORPSSCHOOL HALLE 
Basisschool voor bijzonder neutraal onderwijs 
 
 

Dorpsstraat 84 - 7025 AG Halle  
 0314 631547  info@dorpsschoolhalle.nl  

www.dorpsschoolhalle.nl  dorpsschool Halle 

Ouderbrief 6 – thuisonderwijs  
 

Agenda 
Vrij. 17 april  Ouderbrief 6 thuisonderwijs wordt gemaild naar ouders. 
   Weektaak/info groep 1 t/m 8 wordt gemaild of gedeeld via Microsoft Teams. 
Zo. 19 april  Sluiting enquête thuisonderwijs Dorpsschool Halle 
Di. 21 april  Persconferentie om 19.00 uur over voortgang maatregelen coronavirus 
Di. 21 april  Bestuur videovergadering 20.00 uur met directie 
Do. 23 april  Teamvergadering videomeeting 13.00 uur 
Vrij. 24 april  Ouderbrief 7 thuisonderwijs wordt gemaild naar ouders. 
   Herhalingswerk groep 1 t/m 8 wordt gedeeld in Microsoft Teams en via mail.  
Ma. 27 april  Meivakantie t/m vrijdag 8 mei (geen lessen) 
Ma. 11 mei  Start van thuisonderwijs en/of…….(a.d.h.v. persconferentie di. 21 april) 

 
Contact met bestuur en medezeggenschapsraad (MR) 
Bestuur Dorpsschool Halle 
Afgelopen week hebben het bestuur en de MR contact 
gehad met directie om de stand van zaken omtrent het 
thuisonderwijs door te nemen. Het bestuur ziet dat er in 
korte tijd veel is gebeurd en is ‘opgetuigd’ om het onderwijs 
goed in te richten. Oók voor kinderen die extra zorg nodig 
hebben wordt naar zoveel mogelijk momenten gezocht voor 
een goede begeleiding. Het bestuur spreekt grote 
waardering uit voor het team van Dorpsschool Halle, alle 
externen, alle ouders en uiteraard ook voor de kinderen. 
Oók MR blijft in contact 
Afgelopen dinsdagavond 14 april, hebben wij samen met 
Rick, middels Whereby, een korte MR vergadering gehad 
(voor de duidelijkheid de MR -leden zijn: Cindy te Pas, 
Marjolein Brummelman, Marloes Steenbergen en Nienke 
Wolsink).  
Even goed om in deze tijd, als MR, elkaar te zien en te 
spreken. Het is belangrijk om te blijven meedenken en doen, 
ook nu in de periode met het thuisonderwijs. 
Toegankelijk en vertrouwelijk zijn twee belangrijke waarden 
in deze tijd en dat vinden wij, Marloes en Nienke, terug in het aanbod van het thuisonderwijs. Het 
team, de leerkrachten zijn makkelijk bereikbaar en ondanks het onwennige en de onbekende nieuwe 
situatie maakt dat, de eenduidigheid in het lesaanbod, de weekplanningen en de wijze van 
communicatie, het werken in de thuissituatie steeds meer vertrouwen geeft en meer grijpbaar 
wordt. Ook het uitzetten van de enquête vinden wij erg belangrijk, het lijkt “een statisch iets” maar 
het laat wel zien waar mogelijk kleine veranderingen in het lesaanbod ervoor kunnen zorgen dat alle 
kinderen en ouders bereikt worden, gehoord èn gezien blijven. Hierbij een compliment voor het 
team! 
Wij blijven dus nu ook in contact met school en willen graag aangeven, wanneer er vragen zijn welke 
ook passen op het bordje van de MR, een mailtje te sturen naar voorzitter Marloes Steenbergen 
marloessteenbergen@gmail.com.  
Namens de MR, blijf gezond en blijf kijken en genieten van de kleine dingen om je heen!! 

 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
mailto:marloessteenbergen@gmail.com
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Meivakantie géén thuisonderwijs 
Van maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei is het meivakantie. In deze twee weken wordt er ook geen 
thuisonderwijs en les op afstand aangeboden door Dorpsschool Halle. Voor ouders en leerlingen 
waarvan 14 dagen vakantie té lang is, wordt 1 extra weektaak aangeboden met herhalingslessen en 
wat extra leuke vakantieactiviteiten. Het behandelen van deze weektaak is niet verplicht, maar 
bedoeld voor de gezinnen en leerlingen die de ‘schoolstructuur’ toch fijn vinden.  
Alle medewerkers van Dorpsschool Halle zijn de twee weken offline. Bij calamiteiten kunt u wél altijd 
contact opnemen met Rick Wolsink (directeur Dorpsschool Halle) via het Whereby-account. 
https://whereby.com/dorpsschoolhalle-directie  
 

Noodopvang in de meivakantie 
In de meivakantie kan het zijn dat er voor gezinnen, waarvan 1 of allebei de ouders, in een vitaal 
beroep werkzaam zijn opvang noodzakelijk is. Het betreft hier om NOODOPVANG, mocht opvang op 
een andere wijze écht niet lukken. De noodopvang vindt plaats zoveel mogelijk in de buurt van onze 
school (mogelijk via Juut & Co, bso). Het kan óók zijn dat opvang gecentraliseerd wordt, bijvoorbeeld 
in Zelhem of Varsseveld. Het kán dus zijn dat leerlingen op een andere school worden opgevangen in 
grotere groepen. Aan u is het om af te wegen of u dit een wenselijke situatie vindt. 
Mocht u gebruik willen maken van de NOODOPVANG, dan kunt u een bericht sturen naar 
rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl of contact opnemen via het Whereby-account van directie 
(https://whereby.com/dorpsschoolhalle-directie). U krijgt dan een aanvraagformulier van de 
gemeente Bronckhorst die de opvang centraal regelt. 

 
Mogelijke gefaseerde opening basisscholen 
Alle besturen en scholen hebben de opdracht gekregen vanuit de overheid om na te denken over het 
langzaam openstellen van de scholen. Zo heeft Dorpsschool Halle ook al plannen klaarliggen of en 
hoe we weer zouden kunnen openen. Dinsdagavond wachten wij de persconferentie af, waarna 
direct een bestuursvergadering staat gepland en we u spoedig kunnen berichten. 
In een kleine werkgroep, waarin medewerkers uit de onder- midden- en bovenbouw, zijn 
vertegenwoordigd, gaan we ons plan verder uitwerken. Op vrijdag 24 april wordt u hier verder over 
geïnformeerd. 
 

Sluiting enquête over ‘thuisonderwijs’ zondagavond 23.59 uur 
Sinds vorige week vrijdag is de enquête ‘thuisonderwijs’ op Dorpsschool Halle opgezet. Zondag 19 
april o 23.59 uur sluit de enquête en kan deze niet meer ingevuld worden. Ruim 60 gezinnen hebben 
de vragenlijst al ingevuld. Dat betekent dat 2 van de 3 gezinnen hier reeds gehoor aan heeft gegeven. 
Onze dank is groot hiervoor.  
Door op de onderstaande link te klikken, gaat u direct naar de enquête……. 
(als de direct link niet werkt, dan de link kopiëren en in de browserbalk (internetpagina) plakken). 
 

https://nl.surveymonkey.com/r/H9DQ8JZ  

 
Voorlopige uitslag enquête en wat gebeurt er met de uitslag 
Grootste opvallende uitschieters met “reactie van Dorpsschool Halle” 

• Het is goed om te zien dat 95% van de ouders het thuisonderwijs als voldoende, goed of 
uitstekend ervaart: “Wat fijn om te zien dat de meeste ouders tevreden zijn met hoe 
thuisonderwijs is opgezet”. 

• Wél geven ouders aan dat het veel tijd en energie kost om alles te combineren, zeker met 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
https://whereby.com/dorpsschoolhalle-directie
mailto:rickwolsink@dorpsschoolhalle.nl
https://whereby.com/dorpsschoolhalle-directie
https://nl.surveymonkey.com/r/H9DQ8JZ
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meerdere (jonge) kinderen in één gezin. De balans gezin, werk en thuisonderwijs blijft 
lastig: “Groep 4 t/m 8 zijn al aan het werk met Microsoft Teams of gaan aankomende week 
werken met Microsoft Teams. Door Teams te gebruiken wordt de verantwoordelijkheid van de 
lessen meer gelegd bij de leerlingen die rechtstreeks in contact staat met andere leerlingen en de 
leerkracht(en) middels chatten, videobellen en het delen van documenten/lessen. 

• Ongeveer 25% heeft moeite met het vrijmaken van voldoende tijd voor thuisonderwijs: “Alles 
wat u méér doet dan niks is voor ons als onderwijsinstelling al fijn! Laat u niet gek maken en doe 
wat mogelijk is, wat niet lukt…..dat lukt dan maar even niet.” “U mag altijd de leerkracht of 
directie om adviezen vragen óf om de begeleiding uit te breiden waar mogelijk.” 

• Ruim 20% van de leerlingen laat zich niet onderwijzen door ouders en nemen weinig aan van 
ouders: “Door Microsoft Teams te gebruiken, kunnen leerkrachten nog sneller en beter 
leerlingen in groepjes of individueel begeleiden en kunnen ouders de hulp (en mogelijk de strijd) 
wat meer loslaten. 

• Bijna 99% van de leerlingen speelt voldoende buiten: “We zijn erg blij dat leerlingen ook 
voldoende spelen en dat dit ook veel buiten plaatsvindt. Gelukkig is en blijft het mooi weer! 

De volledige uitslag van de enquête volgt na de definitieve sluitingsdatum. 
 

Werken met Microsoft Teams groep 4 t/m 8 
Aankomende week werken de groepen 4 t/m 8 allemaal met Microsoft Teams. In deze digitale 
omgeving kunnen kinderen chatten en videobellen met de leerkracht en met klasgenoten. Oók staat 
in deze omgeving alles wat de leerlingen nodig hebben voor het thuisonderwijs (weektaak, extra 
opdrachten en spelletjes, etc.). Via de infomail die elke groep van de leerkracht heeft gekregen, staat 
het inloggen e.d. vermeld. Het volgende korte filmpje laat in enkele minuten zien wat Microsoft 
Teams precies is……. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc 
 

TIPS!!! Zwakke verbinding videobellen 
De afgelopen week hebben enkele ouders ervaren dat de videoverbindingen niet altijd even goed 
verlopen. Internet wordt in sommige gezinnen thuis, in de ochtend, zwaar overbelast. De volgende 
tips kunnen mogelijk helpen. 
• Het is belangrijk dat je altijd via Google Chrome werkt. Andere browers werken niet of niet goed. 
• Alle whereby-accounts die leerkrachten gebruiken zijn kwalitatief verlaagd, wat betekent dat het 

beeld iets minder scherp is, maar nog steeds goed zichtbaar. Mogelijk helpt dit. 
• De Wifiverbinding kan aangeven dat er voldoende mogelijkheden zijn, echter vraagt de 

dataverbinding met veel videostreamen véél van de wifi in één keer. Zeker ook als meedere 
mensen tegelijk wifi afnemen (telefoons in ieder huishouden, meerdere laptops, TV, computers, 
e.d.). Het helpt als je een laptop met een kabel aan de router maakt tijdens videoinstructies. 

• Het kan ook liggen aan de wijk waar je woont. Als veel mensen in één wijk gebruik maken van 
internet, kan de hoofdkabel (onder de grond) dit niet aan. 

• Je kunt een computer ook tijdens de instructie koppelen aan je eigen telefoonbundel op 4G. 
Hiermee werkt het vaak in één keer wél! Echter brengt dit wel extra kosten met zich mee als uw 
bundel niet onbeperkt is. 

 

Titel ‘Gezinskampioen 2020’ winnaar van de fotoquiz?  
Afgelopen week zijn er verschillende inzendingen binnen gekomen voor de fotoquiz (babyfoto’s van 
alle medewerkers van Dorpsschool Halle. De winnaar van deze quiz is Julia Looman uit groep 8. Van 
harte gefeliciteerd met de eretitel ‘Gezinskampioen fotoquiz 2020’. 
 

http://www.dorpsschoolhalle.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc
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Kunst met een knipoog ;-) 
Wekelijks krijgen alle leerlingen van Dorpsschool Halle een 
challenge (uitdaging) om uit te voeren. Dit zijn extra 
opdrachten waar je heerlijk creatief bezig kunt zijn. Oók alle 
meesters en juffen doen mee aan de challenges. Hoe de 
meesters en juffen de challenge uitvoeren is altijd vanaf 
zondagavond te zien op de FaceBooksite van Dorpsschool 
Halle. Hiernaast alvast een voorproefje van meester Wim! 
 
Deze week is de challenge: 
1. Kies je kunstwerk. 
2. Gebruik minimaal 3 attributen/voorwerpen die je in huis 
hebt om het kunstwerk na te maken. 
3. Maak een foto van jezelf (iemand anders mag een foto van 
jou maken) en plaats die naast het uitgekozen kunstwerk. 
    Succes! 

 
Samenvatting van de nieuwsbrief om te doen aankomende week! 

• Foto’s van leerlingen maken en mailen naar de groepsleerkracht. 

• Verder gaan met tekening maken voor de tekenwedstrijd. 

• Volgen van instructielessen (zie mail van de eigen groepsleerkracht(en). 

• Verder werken met Gynzykids met uw kind(eren). 

• Het andere werk van de weektaak maken met uw kind(eren). 

• Alle groepen op tijd inbellen voor ‘live video-instructielessen’. 

• Inloggen met uw kind in Microsoft Teams. 

• Extra opdracht ‘challenge’ kunstwerk uitvoeren (niet verplicht, maar wél leuk!). 

• Aanvraag indienen voor eventuele NOODOPVANG. 
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