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VERLENGING SLUITING SCHOOL 
We weten inmiddels dat de scholen in ieder geval tot 8 feb. a.s. gesloten blijven. Hoe nu 
verder? Ouders zijn toch geen leerkrachten en leerkrachten willen liefst alle kinderen in de klas 
lesgeven.  
Het woord leerachterstand lijkt een modewoord. Maar zorgen de online lessen nu echt alleen 
maar voor leerachterstand? En een leerachterstand op wat, op wie? De meeste kinderen en 
ouders zitten immers in dezelfde situatie.  
Als ik in de online les van een leerkracht hoor, dat een leerling aan de juf, in begrijpelijke taal 
voor de juf, uitlegt hoe zij controle kan krijgen over het dempen. Als ik hoor dat een leerling heeft 
bedacht om de timer op zijn iPad in te stellen, zodat hij weer op tijd is voor het vervolg van de 
online les op zijn laptop. Als ik hoor hoe leerlingen werken in en met met google classroom, 
gynzy, instructiefilmpjes bekijken, terugkijken en kunnen vinden op you tube, groep 8 leerlingen 
opdrachten inleveren door online "werk toevoegen" word ik erg blij van wat ze daardoor en 
daarmee leren. Ze leren in korte tijd nog beter plannen, leren werken met allerlei digitale 
programma’s en ontwikkelen ICT vaardigheden waar menig volwassene jaloers op is. Ze leren 
om vragen te stellen via de chat, omdat ze graag geholpen willen worden, terwijl ze in een 
fysieke les zich verstoppen, ze komen op voor zichzelf, willen het graag goed doen. Ze leren 
toch, alleen ligt de focus nu op andere vaardigheden die ze wel in een sneltreinvaart 
ontwikkelen. Daar kunnen we allemaal alleen maar erg blij mee zijn, gezien de situatie waarin 
we zitten a.g.v. de maatregelen van de overheid door corona als zoveel mogelijk thuiswerken 
voor ouders en sluiting van de scholen (met uitzondering van noodopvang). 

  Ook deze generatie  
  heeft in de toekomst  
  alle mogelijkheden,  
  want ze hebben  
  allemaal dezelfde  
  achtergrond. Dus  
  laten we blijven  
  doen wat we  
  kunnen en daarmee  
  tevreden zijn. 
  Onze leerlingen en 
  jullie kinderen zijn  
  kanjers, die de  
  wereld aan kunnen  
  als dat moment voor  
  hen is aangebroken! 
  Applaus voor alle  

  kinderen van  

  IKC de Pijler  #SNOR 
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METHODE GEBONDEN TOETSEN 
Onze leerkrachten gaan door met het onderwijsaanbod van de jaarplanning. Er wordt ook 
nieuwe lesstof aangeboden. De kinderen krijgen waar mogelijk online toetsen, zodat zij ervaren 
dat een blok of onderwerp is afgesloten. Zoals dat gaat als ze op school zijn. Met de resultaten 
van deze toetsen gaan we iets anders om, dan normaliter. We gebruiken deze zoveel mogelijk 
om te ontdekken waar hiaten zijn bij de leerlingen. Een hiaat is geen leerachterstand, maar een 
stukje basiskennis- of vaardigheid dat nodig is om de volgende stap in een ontwikkeling te 
zetten. Die willen we graag weten, om deze extra aandacht te kunnen geven. We vragen u, bij 
het maken van toetsen door de leerlingen, terughoudend in de begeleiding te zijn. In het 
thuisonderwijs is met name het behalen van leerdoelen van belang. Om te onderzoeken of de 
leerdoelen behaald zijn, hebben we de resultaten van de methode gebonden toetsen nodig.  
In deze periode vinden normaliter ook de LOVS toetsen plaats, of en wanneer we die afnemen 
hangt mede af van landelijke richtlijnen. Deze kunnen alleen afgenomen als alle kinderen weer 
op school zijn. 
Voor de eindadviezen van de basisschool hanteren wij de gebruikelijke procedure. De leerkracht 
van groep 8, IB en directie gaan over elke leerling in gesprek met elkaar teneinde het 
schooladvies vast te stellen. In die gesprekken staan centraal, de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen, de observaties van de leerkrachten van m.n. groep 7 en 8, de sociaal emotionele 
ontwikkeling (concentratie, taakhouding, werkhouding, etc.), uitkomsten van ZIEN!, het pre en 
voorlopig advies, verslagen van gesprekken met leerlingen en ouders en de toetsgegevens van 
groep 6, 7 en 8. Na deze gesprekken staat voor iedere leerling uit groep 8 het schooladvies 
vast. We zitten nog op koers om deze in de week voor de voorjaarsvakantie met u te delen. Of 
dat online gebeurt of anderszins vanwege (landelijke) richtlijnen hoort u tzt van ons. 
 
BLOGS SCHOUDERCOM 

Schoudercom 
is ons 
ouderportaal. 
U ontvangt 
van ons 
berichten of u 
stuurt ons 

berichten. Schoudercom biedt 
ook ruimte om foto’s te 
plaatsen en blogs te maken. 
De leerkrachten van de 
onderbouw maken veelvuldig 
gebruik van de blogs. De 
kinderen van groep 1 en 2 hebben immers geen google classroom ter beschikking. Graag 
wijs ik u hier allemaal op deze blogs. De spelletjes die gedaan worden of de boeken die 
worden voorgelezen zijn ook voor iets oudere kinderen nog een feest én het is ook leerzaam. 
Vergeet u niet te kijken met uw kind(-eren). Veel plezier. 
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VOORLEESDAGEN 

De Nationale Voorleesdagen 2021  
Deze week zijn de Nationale Voorleesdagen gestart, 20 t/m 30 januari 2021. Deze 
leescampagne is gericht op kinderen tot ongeveer 7 jaar. De leerkrachten lezen regelmatig 
prentenboeken voor en plaatsen filmpjes daarvan op de blog van Schoudercom. Dit zijn 
aanraders om te bekijken met uw kind(-eren). Voorlezen is voor alle leeftijden leuk! Juf Astrid 
heeft zelfs ‘Coco kan het’ (zie vogeltje hieronder) al voorgelezen, het prentenboek wat dit 
jaar centraal staat.Hopelijk kunnen we er samen met thuis, fijne (voor)leesdagen van maken.  

Voorleesvideo Coco kan het! met de burgemeester en andere  voorleeshelden uit de HW. 
De burgemeester van de Hoeksche Waard, de brandweerman, de politieagent, de  
jeugdverpleegkundige, de Cultuureducatie specialist en de directeur van de Bibliotheek  
lezen samen dit leuke verhaal van Coco voor. Dat is genieten met elkaar! De link naar  deze 
video: https://youtu.be/2QJOizNhmoo 

Zing, dans en zing mee met Coco  
Dans en zing mee met het vrolijke liedje 'Coco kan het!' speciaal geschreven voor De  
Nationale Voorleesdagen. Het liedje is geschreven en gecomponeerd door Thijs  

Borsten, gezongen door Gerson Main. Het is nu te beluisteren via Spotify, Apple music, 
Deezer en YouTube Music. Dit andere liedje van Coco nodigt trouwens ook heerlijk uit om te 
bewegen:Ik durf (bijna)  alles, Lezen Nou. Dit is de link: 
https://www.youtube.com/watch?v=7PMXG8Fm6Oo  

Knutselen en kleuren  
Knutsel en kleur thuis de mooiste Coco's! Kijk voor knutseltips op de website van Loes 
Riphagen, de schrijfster van het boek.  
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Verrassingstasje  
Vraag een verrassingstasje aan tijdens de Nationale Voorleesdagen bij de bibliotheek 
met je biebpas. Welke prentenboeken zitten er in het tasje?  

Gratis lid worden? Is uw kind nog geen lid? Dit is online zo gebeurd via de website van de 
Bibliotheek  Hoeksche Waard.  
https://www.bibliotheekhoekschewaard.nl/klantenservice/abonnementen-en tarieven0.html  
Nieuwe jeugdleden krijgen bovendien tijdens de Nationale Voorleesdagen het leuke 
vingerpoppetje van Coco cadeau via de verrassingstas. 

 
 CREAOPDRACHT 

De kinderen zijn dan wel niet op school, maar ons 
gezamenlijke motto SNOR wordt ook thuis hoog 
gehouden. Hierboven een thuisopdracht van juf Rianne. 
Alle werken hangen inmiddels op in de klas. En 
wat zien we als we gaan inzoomen…..Juist: 
“Snor op de Pijler”.  
En er zijn nog meer werkjes die daaraan refereren. 
Vorige week hebben de juffen van de onderbouw ook 
een opdracht uitgezet en gevraagd foto’s ervan op te 
sturen. Dat hebben vele ouders/kinderen gedaan. 
Hartelijk dank en graag blijven sturen!!  Het dier van 
Hidde sprong eruit omdat ook deze wel heel snor is!  
De ouders van Hidde stuurden hierbij: 
‘Hierbij een foto van het fantasiedier van Hidde; 
geïnspireerd op het verhaal van juf Astrid “De mooiste 
vis van de zee” en de uitspraak “Het zit wel snor!” 
Een octopus met zijn “roots” op De Pijler, al is het nu 
even op afstand 😊’ 
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EXTRA SCHOOLTV 
Sinds maandag 4 januari worden er iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur educatieve 
Schooltv programma’s uitgezonden op TV via het themakanaal NPO Zappelin extra. Dit 
themakanaal is in het basispakket te zien bij Ziggo op kanaal 311, KPN op kanaal 58 en 
T-mobile op kanaal 195. De 
programmering is als volgt: 
09.00 tot 09.30 uur: groep 1 en 2 
09.30 tot 10.00 uur: groep 3 en 4 
10.00 tot 11.00 uur: groep 5 en 6 
11.00 tot 12.00 uur: groep 7 en 8 
NPO Zappelin extra is ook online 
te bekijken op NPO Starteden 
aanen  
 

LANDELIJKE PERS 
Op woensdag 16 dec. j.l. stond 
de Pijler op de voorkant van de 
Telegraaf! Inmiddels is dat oud 
nieuws, maar we waren bijzonder 
trots toen we het hoorden. Wat 
fijn dat we een professionele 
ANP fotograaf als ouder in ons 
midden hebben, waardoor dat 
mogelijk is.  
Met dank aan de papa van Yuna 
en Vik. 
 

 

 

  

 Hier weer  

 een nieuwe  

 foto van  

 een klas  

 online! 
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