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Purmerend, maandag 22 maart 2021 

Betreft: Hybride onderwijs  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Voorlopig houdt Corona ons nog in zijn greep. Wat betekent dat voor het onderwijs aan de kinderen? 

Er zijn tal van vragen hierover die ons op dit moment bezighouden.  

In deze kwaliteitskaart is te lezen hoe wij op Trifolium werken aan onderwijs op afstand bij hybride 

onderwijs. We merken dat hybride onderwijs een nieuwe vorm gaat worden. Wanneer we over 

hybride onderwijs praten hebben we het over een mix van onderwijs thuis en op school. 

 

Hieronder staat beschreven hoe wij werken wanneer uw kind thuis moet blijven vanwege klachten of 

wanneer een gezinslid positie getest is. Uw kind volgt het thuiswerkprogramma.  

 

Dag 1  

1) U meldt uw kind ziek door te bellen naar school of een bericht te sturen via Social Schools naar de 

groepsleerkracht(en). U houdt de dagen die er mogelijk nog komen de leerkracht op de hoogte over 

de ontwikkeling van de klachten van uw kind, wanneer er getest gaat worden en wat de uitslag is.  

2) U geeft aan of kind in staat is om thuis het een en ander aan schoolwerk te doen.  

3) U geeft aan of u denkt dat uw kind mogelijk 2 dagen of langer afwezig kan zijn.   

4) Wanneer uw kind in groep 3 t/m 8 zit, geeft u aan of er een chromebook van school nodig is om 

thuis aan het werk te kunnen.  

5) Uw kind kan deze eerste dag thuis aan het werk met: 

* Groep 1/2 Yurlz pagina: https://trifolium-kleuterbouw.yurls.net/nl/page/1118903  

* Groep 3: Basispoort Pluspunt rekenen oefenen, Veilig Leren Lezen en Flits. 

* Groep 4 t/m 8: Basispoort Pluspunt rekenen oefenen, basispoort Taal Actief oefenen (basispoort 

Nieuwsbegrip ‘andere tekstsoort’ oefenen, Rekentuin en Taalzee voor een aantal kinderen, Flits, 

Google Classroom opdrachten 

 

Vanaf dag 2 (t/m dag ? – tot wanneer het nodig is) 

 

Groep ½ 

De kinderen uit groep 1/2 kunnen op de aan de yurlz pagina. Via Social Schools of telefonisch wordt 

er contact gehouden met elkaar.  Mocht er behoefte zijn aan ander werk dan kunt u contact 

opnemen met de groepsleerkracht van uw kind. De groepsleerkracht kan hierover ook met u contact 

opnemen.  
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Op dag 2 kan voor groep 3 t/m 8 het werk opgehaald worden: lesboeken, werkboeken, schriften en 

indien nodig een chromebook. Voor het hybride onderwijs in groep 3 t/m 8 zijn de Google omgeving 

en basispoort de twee bronnen waarmee gewerkt wordt. Het lesprogramma dat gepland staat wordt 

dagelijks/wekelijks in de classroom geplaatst. Voor hybride onderwijs in groep 3 t/m 8 is het van 

belang dat uw kind de beschikking heeft tot een device. Mocht u een chromebook van school willen 

lenen dan moet hiervoor een contract ondertekend te worden.  

Groep 3 en 4 

In de classroom staat het werk wat de kinderen moeten maken. Dit programma kan thuis zelfstandig 

gemaakt worden.  

 

Groep 5 t/m 8 

In groep 5 t/m 8 is het mogelijk om online instructie te volgen van de lessen. De online momenten 

worden in de agenda van Google geplaatst. Het werk van de dag / de week staat in de classroom.  

Tijdens de online instructiemomenten vragen wij u aandacht voor onderstaande:  

 

 Het volgen van de video-les is alleen voor de leerlingen. Tijdens de gewone lessen zitten u, 
andere ouders of vriendjes uit andere klassen ook niet achter in het leslokaal. Dit betekent 
ook dat wij (de leerkrachten, u en uw kind(eren)), de les niet opnemen of foto’s maken van 
de les. Dat zou tijdens gewone lessen op school ook net zomaar gebeuren.  

 Als een leerling iets niet zou doen IRL (In Real Life), dan zeggen wij: doe het dan ook niet 
online! 

 De reguliere regels van school gelden ook bij afstandsonderwijs.  

   
In het belang van het welbevinden en de leerontwikkeling van uw kind is goed contact tussen school 
en ouders belangrijk. Schroom niet om vragen te stellen of contact op te nemen wanneer u daar 
behoefte aan heeft. Dit kan via Social Schools of door te bellen na schooltijd met de 
groepsleerkracht(en) van uw kind.  

 
Met vriendelijke groet, Team Trifolium 
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