
Thuisonderwijs en opvang van leerlingen i.v.m. corona 

 
We richten ons zo veel mogelijk op het digitale onderwijs. Daarbij gaan we ervan uit dat er 

in elk huishouden in elk geval één device (PC, laptop, I-pad) aanwezig is en dat uw kinderen 

daar om beurten opdrachten op kunnen maken.  

 

A. Bijbelles 

Elke dag (uitgezonderd maandag) om 09.00 uur is er een bijbelles. Die is gericht op één van 

de groepen, waarbij uw kinderen uit een andere groep natuurlijk ook mee kunnen kijken. 

Zie voor de indeling onderstaand schema: 

 

Dinsdag groep 7/8 

Woensdag groep 5/6 

Donderdag  groep 3/4 

Vrijdag groep 1/2 

 

U kunt hiervoor inloggen in Google Classroom via het Coolportaal (zie bijlage).  

 
B. Huiswerk 

Bij het huiswerk concentreren we ons op de hoofdvakken: rekenen, (begrijpend)lezen, taal. 

In groep 5 t/m 8 komen daar ook de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie bij. 

 

In startgroep, 1/2 verzorgen de leerkrachten elke dag digitaal een korte leeractiviteit. U 

kunt hiervoor inloggen in Google Classroom via het Coolportaal (zie bijlage).  

De leerkrachten zullen u per mail over het tijdstip van de activiteiten informeren.  

Daarnaast komen er enkele digitale opdrachten en kunnen de leerlingen thuis oefenen met 

‘Bas gaat digitaal’ en ‘Bas telt mee’. Verdere informatie hierover krijgt u van de leerkracht. 

 

In groep 3/4 krijgt u het huiswerk morgen voor drie weken bezorgd in een plastic tasje. Dit 

tasje wordt bij u door de brievenbus gedaan of aan de deurknop gehangen. De leerkrachten 

van groep 3/4 zullen u hierover verder per mail informeren. 

Daarnaast krijgt u elke dag een mail waarin u de opdrachten  voor die dag kunt lezen. Ook 

deze zullen de leerkrachten aan u doorgeven. U kunt hiervoor inloggen in Google Classroom 

via het Coolportaal (zie bijlage). Aan het eind van de week zal de leerkracht per mail contact 

leggen over de voortgang van het thuiswerk.  

 

In groep 5 t/m 8 krijgen de leerlingen het huiswerk digitaal. De leerkrachten sturen hierover 

dagelijks een mail, die te vinden is in het Coolportaal in het account van de leerling (inlog: 

zie bijlage). 

  



C. Inloggen Google Classroom via Coolportaal 

Ondervindt u bij het inloggen problemen die u zelf niet kunt oplossen, dan kunt u per mail 

contact opnemen met juf Van den Nieuwendijk: 

k.vandennieuwendijk@hetkompas-stellendam.nl 

 

D. Contact 

De leerkrachten onderhouden dagelijks digitaal contact. In groep 1 t/m 4 krijgen de ouders 

dagelijks een korte mail. 

In groep 5 t/m 8 krijgen de leerlingen dagelijks een korte mail en worden de ouders één 

keer per week gemaild over de inzet e.d. van hun kind.  

Heeft u zelf vragen m.b.t. de lesstof, dan kunt u de leerkracht uiteraard ook mailen. 

 

E. Opvang van leerlingen met ouders in vitale beroepen 

Voor leerlingen met ouders die in vitale beroepen werken, wordt de school gevraagd om 

opvang te verzorgen tijdens de schooltijden. Uiteraard is het de bedoeling dat u eerst zelf 

probeert om opvang te regelen binnen uw eigen netwerk. Lukt dit niet, dan mag u uw kind 

aanmelden voor de opvang bij ons op school. Dit aanmelden doet u in principe 24 uur van 

tevoren bij de directeur: g.geneugelijk@hetkompas-stellendam.nl 

Ook hier geldt dat kinderen die hoesten, verkouden zijn en griepverschijnselen hebben, 

thuis moeten blijven. 

De opvang wordt bij toerbeurt verzorgd door twee teamleden.  

 

F. Teamleden 

De teamleden werken vanuit huis (behalve als zij ingeschakeld zijn bij de opvang) op hun 

normale werkdagen. Indien nodig kunt u hen mailen op de bekende mailadressen.  

 

G. Tot slot 

U begrijpt dat bovenstaande plannen alleen kans van slagen hebben, wanneer we als school 

en ouders samen de leerlingen begeleiden bij het thuiswerk. Er is best zelfdiscipline voor 

nodig om de komende weken elke dag thuis schoolwerk te maken. 

Daarom de vraag of u wilt  meekijken met uw kind en hem/haar eventueel ook helpt bij de 

opdrachten. Mogen wij daarvoor een dringend beroep op u doen? In het belang van uw 

kind: bij voorbaat dank! 
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