Aalsmeer, 17 december 2020
Aan: de ouders/verzorgers van de Jozefschool
Betreft: thuisonderwijs vanaf maandag 4 januari 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de brief van 14 december hebben wij aangekondigd om aan het eind van deze
week u verder te informeren over het thuisonderwijs vanaf maandag 4 januari tot
zondag 17 januari. Er is wat onduidelijkheid over de einddatum en in de Tweede
Kamer zijn er uitspraken gedaan om het thuisonderwijs te beperken tot 1 week na de
Kerstvakantie. Wij gaan er vanuit dat het thuisonderwijs geldt tot 17 januari 2021.
Op de site van de rijksoverheid wordt deze datum ook genoemd.
In deze brief informeren wij u over algemene zaken die de hele school aangaan.
Specifieke informatie, bijvoorbeeld over de inhoud van het thuisonderwijs, ontvangt
u van de leerkracht(en).
Wij hebben de vorige lockdown periode geëvalueerd en hebben een aantal
aanpassingen gedaan. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u als
ouder/verzorger tegen een aantal belemmeringen oploopt, bijvoorbeeld als u zelf op
vaste tijden moet werken. Wij hebben hier begrip voor en verzoeken u contact op te
nemen met de leerkracht, zodat u gezamenlijk tot een passende oplossing kunt
komen.
Thuisonderwijs.
Er is dagelijks een vast moment met de hele groep (4 t/m 8). Omdat we te maken
hebben met veel gezinnen, zijn de tijden voor deze momenten zoveel mogelijk op
elkaar afgestemd. Naast dit vaste moment, zal de leerkracht individuele leerlingen of
groepjes leerlingen uitnodigen voor aparte instructiemomenten gedurende de dag.
Groepen
4
5 en 6
7 en 8
1/2
3

Tijd met hele klas
Vragenrondje en afsluiting
09.00 uur
12.30 uur
10.00 uur
13.00 uur
11.00 uur
13.30 uur
2 contactmomenten per week; maandag/dinsdag en donderdag/vrijdag
Maandag, woensdag en vrijdag om 09.00 uur.

Noodopvang.
Het team van de Jozefschool werkt zoveel mogelijk thuis. Er is altijd een directielid
op school aanwezig, evenals de collega’s die de noodopvang verzorgen. De collega’s
die de noodopvang verzorgen, hebben geen eigen groep.
Er zijn veel ouders die gebruik willen maken van de noodopvang. Wij verzoeken u
kritisch te beoordelen of dit ook echt noodzakelijk is omdat wij een beperkt aantal
plekken hebben. Indien u van de noodopvang gebruik wilt maken dan vult u het
online formulier in (klik) (kinderen uit hetzelfde gezin aanmelden via aparte
formulieren). Bij de noodopvang volgen de leerlingen het thuisonderwijs.
De medewerkers bij de opvang geven geen onderwijs maar helpen kinderen op weg
en beantwoorden vragen. De noodopvang is dagelijks van 08.30 tot 14.00 uur. De
leerlingen komen binnen via de hoofdingang. Deze is geopend vanaf 08.25 uur.
ICT.
Bij het thuisonderwijs zullen kinderen werken in de werkboeken maar ook digitaal.
Wij snappen dat het, met meerdere kinderen en uw eigen werk, soms niet haalbaar
is om iedereen tegelijk op een laptop of iPad te laten werken. Ook zijn er andere
redenen waarom een kind niet de beschikking heeft over een device. De Jozefschool
stelt iPads beschikbaar voor leerlingen die thuis niet de beschikking hebben over een
device. Onze ICT-er moet deze iPad helemaal aanpassen omdat het nu in het
schoolnetwerk hangt. We verzoeken u dus om ons hiervoor alleen te benaderen als u
echt geen andere mogelijkheden heeft. Uw verzoek kunt u mailen naar
helpdesk@jozefschool.net.
Heeft u tijdens het thuiswerken problemen met het inloggen in Basispoort Thuis,
technische problemen met de methode software of andere ICT gerelateerde
problemen met het thuiswerken, dan kunt u mailen naar helpdesk@jozefschool.net.

Inloggen/uitloggen in Microsoft Teams:
Om te videobellen met de kinderen gebruiken wij Microsoft Teams. Als u dit zelf ook
gebruikt voor uw werk, kan het voorkomen dat uw kind onder uw bedrijfsaccount
inlogt in de meeting van school. Als dit gebeurt kunt u zelf niet meer deelnemen aan
een meeting van uw werk, u kunt met uw account maar in 1 meeting tegelijk
deelnemen. Zorg er dus voor dat als uw kind een meeting heeft van school, u eerst
uw eigen account op het apparaat dat hij/zij gaat gebruiken uitlogt. Dit kan u doen
door op uw eigen naam rechtsboven te klikken en te kiezen voor Afmelden. Op een
telefoon/tablet kiest u in de app voor Instellingen en dan voor afmelden.

Wij zijn erg dankbaar dat het team deze uitdaging met het thuisonderwijs
gezamenlijk oppakt. Samen staan we sterk.
Wij hopen dat de periode thuis voor alle kinderen een fijne periode is. Wij weten dat
ons team, en onze leerlingen, het liefst op school zijn, maar de huidige situatie is
helaas niet anders.
Wij vertrouwen erop u via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u
en uw gezin, ondanks alle belemmeringen, fijne feestdagen toe!
Met vriendelijke groet,
namens het gehele team,
Directie Jozefschool
Gerberastraat 2
1431 SG Aalsmeer
tel: 0297-326291
www.Jozefschool.net
info@jozefschool.net
Ps.: in verband met de Kerstvakantie zijn wij alleen bereikbaar via de mail. Indien
van toepassing wordt uw mail z.s.m. beantwoord. Wij vragen uw begrip hiervoor.

