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VAN 2020 NAAR 2021 
Het ongewone eind van 2020 is het begin van het nieuwe jaar, hopelijk daarna een 
‘gewoon’ 2021. Want opnieuw zitten we met elkaar, ouders, kinderen, leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers in een situatie waarin we niet willen zijn. Helaas hebben we 
geen keuze. De overheid heeft een besluit genomen voor iedereen, wat lastig is, want de 
belangen en gezichtspunten zijn verschillend. Met de beslissing, sluiten van scholen en 
het op afstand lesgeven aan kinderen, moeten we er samen het beste van gaan maken. 
 
Het ‘beste’ is voor ieder kind, ieder gezin, iedere medewerker, elke school, mogelijk 
anders. Aan mij de taak te zorgen dat iedereen gehoord wordt en zich gehoord voelt. 
Zodat school en ouders het gevoel delen dat iedereen zijn uiterste best doet de juiste 
keuzes te maken in het belang van onze kinderen. Niet iedereen zal zich in gemaakte 
keuzes kunnen vinden. Vergelijkingen met anderen liggen voor de hand. 
Ik spreek hier nadrukkelijk mijn wens uit dat u bij mij navraag doet als u keuzes niet 
begrijpt. Dat heeft als voordeel dat u de achterliggende gedachten kent, waardoor 
mogelijk in ieder geval begrip ontstaat, ook al bent u het er niet mee eens. Want dat is uw 
goed recht. 
Tevens wil ik hier nogmaals met klem benoemen dat wij alle begrip hebben als zaken 
thuis niet lukken. U heeft immers verplichtingen jegens uw werkgever. Dat begrijpen wij. 
Binnen wat in onze macht ligt, doen wij er alles aan om het onderwijs op afstand 
zorgvuldig vorm te geven. En we weten dat u dat ook doet. Dat is genoeg. 
 
Omdat uw zorg over het onderwijs aan uw kind onze verantwoordelijkheid is, horen we 
graag die zorg. Tijdens dit corona jaar heb ik u minder of niet gezien of gesproken. Krijg ik 
haast geen berichten en belt u minder vaak. Graag hoor ik uw gedachten, wil ik weten wat 
leeft bij u, wat uw zorgen zijn. Die informatie gebruik ik samen met het team om de school 
verder te ontwikkelen tot een optimale leeromgeving voor uw kind. 
 
Mijn wens voor 2021 is, dat we elkaar vaker zien, opzoeken om vragen te stellen, 
berichten sturen en vooral elkaar kunnen spreken, opdat uw kind floreert op IKC de Pijler. 
 
Voor nu gezellige feestdagen en fijne 
vakantie. Ik wens u een SNOR 2021. 
 
 
Vriendelijke groet,  
 
 
Anja de Jong  
directeur  
IKC de Pijler 
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KERSTVIERING en andere keuzes 
Op het moment dat premier Rutte maandagavond zijn toespraak had afgerond stonden 
wij, onderwijspersoneel, ‘aan’. De boodschap was duidelijk: “Scholen geef onderwijs aan 
de kinderen thuis, want de school moet dicht”. Vervolgens komen dan vragen op als: 
Wanneer kan er een bericht naar ouders, hoe gaan we het onderwijs vormgeven, wat 
doen we met de dagen voor de kerstvakantie en de belangrijkste voor ons op dat 
moment: hoe zorgen we dat onze kinderen met een fijn gevoel deze periode voor de 
kerstvakantie kunnen afsluiten? 

 

Om met de eerste vraag te beginnen over berichtgeving naar ouders. Dat kon pas laat in 
de avond want er stond nog een vergadering gepland, die ook door moest gaan. Het 
antwoord op de volgende vraag die voor ons op dat moment meest urgent was: “We 
moeten de kerstviering op dinsdagmiddag doen”. Dat betekent schakelen in het 
lesrooster, belangrijke lessen van de rest van de week verhuizen naar dinsdagochtend, 
op een manier die verantwoord is en past bij de groep en het kind. Vervolgens hal 
versieren, podium gereed maken en aankleden voor gezellige, voor zover het kon binnen 
de regelgeving, gezamenlijke kerstactiviteiten. Om 13.00 uur was dat nagenoeg af. 
Waarna we de middag starten met een optreden van de leerkrachten voor de kinderen. 
Dat werd erg gewaardeerd door de kinderen. Ook de leerkrachten hadden de grootste lol 
met de voor- en napret en de uitvoering. Meer foto’s vindt u op SchouderCom. 
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Tevreden en ademloos toekijkende kinderen… 

 

 

 

 

……..op bankjes op 1,5 m. van elkaar.  

De groepen hebben ook voor elkaar 
opgetreden. Zie schouderCom.  
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ONDERWIJS van 4 t/m 15 jan. 2021 
Het team heeft zorgvuldig besproken hoe het onderwijs aan de kinderen zo goed mogelijk 
vorm kan krijgen. Dat deden we aan de hand van de ervaringen van de vorige 
sluitingsperiode. Daarbij afwegend wat de voor- en nadelen zijn van bijv. online onderwijs 
geven t.o.v. het online aanbieden van instructiefilmpjes en mogelijke combinaties.  
Voordelen van instructiefilmpjes zitten met name op het vlak van vrijheid van keuze en de 
kracht van herhaling. Daarmee bedoelen we dat een kind of begeleidende ouder de keuze 
heeft wanneer het past gedurende de dag om een bepaalde les te maken en de instructie 
vervolgens te bekijken. Daarnaast kan het filmpje zo vaak als nodig is bekeken worden 
om het leerdoel te behalen. Een ander voordeel is dat het filmpje stilgezet kan worden, als 
het tempo te hoog ligt of er anderszins verstoring optreedt in de ruimte waar het kind 
bezig is. 
Bij online lessen zien de leerkrachten de kinderen live bezig. Dat kan een voordeel zijn. 
Niet alle kinderen voelen zich echter comfortabel omdat er veel randgeluiden en beelden 
zijn, die hen afleiden van de instructie van de leerkracht. Daarnaast is uit onderzoek 
gebleken dat het niet goed is om gedurende langere tijd achter een scherm te zitten. 
Praktisch kleven aan online lessen meerdere nadelen indien een gezin meerdere 
kinderen op school heeft, tenzij men meerdere apparaten in huis heeft. Want als broer en 
zus tegelijkertijd in de ochtend online lessen moeten volgen, zit dat elkaar in de weg. 
Vervolgens zouden lessen dan na elkaar gepland kunnen worden. Dat kan als effect 
hebben dat ouders zelf hun verplichtingen jegens de werkgever niet na kunnen komen, 
omdat hun kinderen vanwege de online lessen de apparaten ‘bezet’ houden. 
Dit alles overziend, kiezen wij ervoor kinderen het werk op schrift te laten maken met 
behulp van zoveel mogelijk instructiefilmpjes als maar kan én momenten waarbij er direct 
contact is tussen leerlingen en leerkracht via google classroom. 
Maandag 4 jan. a.s. stappen alle leerkrachten vanaf 8.30 uur in de auto om ervoor te 
zorgen dat alle kinderen van de Pijler hun werk met benodigde boeken en schriften thuis 
aangeleverd krijgen. Om ervoor te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk zijn/haar werk 
heeft, rijden we effectief en komt niet persé de eigen leerkracht aan de deur. 
Daarna gaan de leerkrachten thuis/op school aan het werk, dat bestaat uit het verzorgen 
van lesgeven aan kinderen van de noodopvang, beantwoorden van vragen van ouders via 
SchouderCom (op de eigen werkdagen van de leerkrachten, dus graag vragen altijd aan 
de mailbox van de groep zodat ze bij beiden leerkrachten terecht komen!), classroom 
activiteiten, administratie, instructiefilmpjes maken, groepsplannen bijwerken, dashboards 
bekijken om de vorderingen te bewaken, etc.  
Als u tegen grenzen aanloopt of ontevreden bent over de aanpak of het verloop, wilt u dit 
dan meteen bij mij kenbaar maken. Als eindverantwoordelijke kan ik meteen bijsturen!  
 

Een hele fijne vakantie gewenst en een hopelijk voor ons 

allemaal weer ‘normaal’ jaar na 19 januari 2021. 

We zien u en de kinderen weer op 18 januari. Graag tot dan! 
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