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Vanuit de directie:  
 

Ontwikkelingen Corona-virus: 
De persconferentie van maandag 23 maart heeft geleerd dat er strenger wordt gehandhaafd op de 
maatregelen die echt van belang zijn om grip te krijgen op de uitbraak van het virus: 
Beperk de sociale contacten 
Houd minimaal 1,5 meter afstand. 
Verreweg de meeste inwoners van Nederland nemen hier hun eigen verantwoordelijkheid in en houden zich 
aan deze afspraken. Voor de groep bij wie het besef van urgentie blijkbaar nog niet helder is, is het goed dat er 
sprake is van aanscherping en handhaving in het belang van ons allemaal. 
 
Voor basisscholen geeft het verbod op bijeenkomsten tot 1 juni duidelijkheid als het gaat om: 
Kampweek groep 8 in de week van 20 april: kan niet doorgaan  
Schoolreisjes op 18 mei en 25 mei: kunnen niet doorgaan 
Koningsspelen van 24 april: kan niet doorgaan 
Open Podium van 24 april: kan niet doorgaan 
Deze teleurstellingen zullen echt even tijd nodig hebben om te kunnen verwerken. 
Een enkele ouder vraagt nu al om vervangende activiteiten. Het lijkt ons handig om daar nog niet mee bezig te 
zijn. Deze situatie kost al genoeg energie van gezinnen en leerkrachten. 
 
Vooralsnog is de periode van sluiting voor basisscholen t/m 6 april niet aangepast. Gelet op het dagelijkse 
nieuws en luisterend naar de meningen van de deskundigen, is de verwachting dat de periode zal worden 
verlengd. Echt zekerheid hebben we daarover pas als er vanuit het kabinet een beslissing over is genomen. 

 
Thuis-onderwijs op de Willibrord: 
Het is mooi om te zien hoe we in korte tijd er in zijn geslaagd om alle kinderen te voorzien van een aanbod aan 
lessen voor de kernvakken. Zeker zo mooi is het om te zien dat er thuis hard wordt gewerkt aan de lessen. 
Complimenten voor zowel de kinderen als de ouders. 
 
De digitale mogelijkheden die ons ter beschikking staan, worden zo optimaal mogelijk benut. Daarnaast 
worden er ook nog extra mogelijkheden gedeeld om het basispakket uit te breiden. Deze opties zijn niet 
verplicht maar naar eigen inzicht van ouders en kinderen te gebruiken. De leerkrachten zorgen voor instructies 
bij de lessen (steeds meer in de vorm van instructiefilmpjes), houden ook het gemaakte werk in de gaten en 
geven feedback aan de kinderen. 
 
Niet alleen voor ons als leerkrachten is het een periode van schakelen, improviseren en nieuwe dingen leren, 
ook voor ouders en kinderen is dat het geval. Goede communicatie over en weer is echt belangrijk. Wij steken 
vanuit school veel energie in het voorzien van informatie richting kinderen en ouders en zien gelukkig dat ook 
vanuit ouders en kinderen vragen worden gesteld aan de leerkrachten. Een goede samenwerking, ook als is het 
momenteel op afstand, is en blijft zeer belangrijk. 
 
Vooruitlopend op de periode na 6 april zullen wij deze week en komende week als team met elkaar bespreken 
of het nodig/noodzakelijk is om het aanbod aan te passen. Goed om te vermelden is dat we hierover ook van 
gedachten wisselen met de oudergeleding van de MR. Op dit moment bereiken ons verschillende signalen: van 
ouders/kinderen die graag meer willen tot ouders/kinderen die hun handen vol hebben om het lesaanbod van 
nu gedaan te krijgen. En alles daar tussen in.. 

 

Agenda:  
 

 Een lege agenda dit keer. Dat hebben wij 

nog nooit meegemaakt. Alles is anders. 
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Vanuit het team:  
 

Daarom werken wij op de Laurentius scholen: 
Ons bestuur, de Laurentius Stichting, doet flink zijn best om nieuwe collega’s te werven voor alle scholen. 
Bijvoorbeeld door te vertellen waarom werken bij de Laurentius Stichting zo aantrekkelijk is. Met trots 
presenteren wij de nieuwe website ‘werken bij de Laurentius Stichting’! Kijk 
op https://www.werkenbijlaurentius.nl/ Deze website is meer dan een overzicht van de vacatures op de 
Laurentius scholen, waaronder de onze. De stichting vertelt hier wie wij zijn, waarom wij elke dag werken aan 
goed onderwijs en hoe wij dat doen. Leuk is dat er heel veel Laurentius collega’s in beeld komen en vertellen 
waarom zij bij de Laurentius scholen werken en leren. Die échte verhalen en leuke foto’s en films zijn op deze 
website gebundeld. Wij stellen het erg op prijs als u op uw eigen social mediakanalen wilt doorverwijzen 
naar https://www.werkenbijlaurentius.nl/ Op deze manier maken wij samen nog meer mensen enthousiast 
voor het onderwijs en de Laurentius scholen! Bent u toevallig zelf geïnteresseerd om in het basisonderwijs te 
gaan werken, maar heeft u nog niet de juiste opleiding of werkervaring? De Laurentius Stichting biedt allerlei 
mogelijkheden voor een opleiding en goede begeleiding voor de klas. Lees meer 
op https://www.werkenbijlaurentius.nl/jij-en-jouw-loopbaan/1656-zij-instromers 
 

Social Schools: 
Meerdere malen hebben we een oproepje gedaan om het “beeld gebruik voorkeur” van uw zoon en/of dochter 
aan te geven. Nog niet iedereen heeft dit gedaan. Wij willen u vragen dit alsnog te doen. Ook als alle foto’s 
overal gebruikt mogen worden.  
We hebben vanuit ons bestuur namelijk de opdracht gekregen om onze gehele administratie digitaal te 
maken. Zodra iedereen zijn eigen voorkeur heeft aangegeven kunnen we de papieren administratie hiervan 
vernietigen.   
Stappenplan:  
-log in bij Social Schools www.socialschools.nl   
-ga naar “administratie”  
-kies voor welk kind u de voorkeuren wilt opgeven  
-kies voor Beeld gebruik voorkeuren  
  
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen 
naar: blamot@rkbswillibrord.nl of administratie@rkbswillibrord.nl  
Veel dank.  

   
Digitale lessen: 
Sinds vorige week worden de lessen in Snappet thuis gemaakt in plaats van op school. We zien dagelijks 
hoeveel werk de kinderen verzetten om toch hun niveau op peil te houden én om nieuwe lesstof te leren. Wij 
zijn daar ongelooflijk trots op. 
Een aantal collega’s heeft ook filmpjes gemaakt, die zij via Social Schools met de ouders en de kinderen gedeeld 
hebben. Het is niet de bedoeling dat deze filmpjes verder gedeeld worden met andere mensen dan leerlingen 
van onze school. Sommige materialen/lesinhouden of verhalen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dus 
niet verder verspreid worden.  
Niet iedere leerkracht maakt instructiefilmpjes. We hebben vorige week al aangegeven dat onze leerkrachten 
de instructies geven op een manier die bij hen past. Dat kan dus ook via een e-mail zijn. Ook voor ons komt er 
ineens veel op ons af. We doen zo veel mogelijk in de tijd en met de materialen die we hebben.   
In een paar groepen wordt er voor het eerst gewerkt met Microsoft Teams. Dat is een communicatie- en 
samenwerkingsplatform waarin gechat kan worden, videovergaderingen gehouden kunnen worden en waar 
documenten met elkaar uitgewisseld kunnen worden. Dit is zeker nog niet in alle groepen toepasbaar. 
Leerkrachten die daar mee willen gaan werken, zullen daar de kinderen en ouders over informeren.  
Uitgangspunt op de Willibrord is dat we alleen verplicht werk van de kernvakken delen met de kinderen. De 
extra bijgevoegde lesideeën en websites met lesideeën zorgen voor keuzemogelijkheden om het pakket 
thuiswerk uit te breiden indien dit gewenst is.  
Als de regering met nieuwe afspraken en beleid komt, zullen wij als team van leerkrachten van de Willibrord 
weer met elkaar bespreken of aanpassingen in ons aanbod nodig/noodzakelijk zijn.   

https://www.werkenbijlaurentius.nl/
https://www.werkenbijlaurentius.nl/
https://www.werkenbijlaurentius.nl/jij-en-jouw-loopbaan/1656-zij-instromers
http://www.socialschools.nl/
mailto:blamot@rkbswillibrord.nl
mailto:administratie@rkbswillibrord.nl
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Vanuit de medezeggenschapsraad: 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
In een kort bericht vanuit de Medezeggenschapsraad willen wij jullie laten weten dat de MR momenteel ook 
proactief contact onderhoudt met de directie van de Willibrord. In de eerste week middels kort telefonisch 
contact en afgelopen maandag via een ingelast (telefonisch) overleg. 
In het laatste overleg is langer ingegaan op de huidige situatie, waaronder de gezondheid van de leerkrachten, 
de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen, de huidige basis van digitaal lesgeven/thuisleren en 
de gemaakte (beleid)regels en praktische afspraken. Ook is in het overleg kort gesproken over de vooralsnog 
theoretische en onverhoopte situatie dat de school langer dicht zal moeten blijven. Welke voorbereidingen 
treft de directie tezamen met het gehele team hiervoor? De MR zal in het volgende overleg op 31 maart nader 
hierover worden geïnformeerd. 
Afsluitend past het te melden dat de MR van mening is dat de Willibrord sinds de start uiterst goed zijn best 
doet om het onderwijs een thuis vervolg te geven. Met oog voor de kwantiteit van lesstof van de kernvakken, 
waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van alle kinderen, ouders én leerkrachten. Wij zijn 
trots op de flexibiliteit en veerkracht die de leerkrachten de afgelopen periode hebben laten zien. Ook zij 
werken ontzettend hard om in deze voor iedereen nieuwe situatie toch een werkbare leervorm te creëren. 
Alle gezondheid aan alle kinderen, ouders, familie en leerkrachten toegewenst. 
 
Namens de gehele MR 
Daphne van de Werken, Kelly Beijk en Vera Afognon – personeelsgeleding 
Jordy de Jong, Anneloes van der Wal en Dave Middelburg – oudergeleding 

 
Van buitenaf: 
 
Help mee 
In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Dat is gemiddeld 2 kinderen per klas. Armoede is dus 
dichterbij dan we denken. Het mooie is dat we allemaal bij kunnen dragen.  
Ga naar onderstaande link voor meer informatie. 
 
https://www.samenvoorallekinderen.nl/help-mee 

 
 
 
 

https://www.samenvoorallekinderen.nl/help-mee

