Julianadorp, 18 maart 2020
Betreft: update
Beste ouders/ verzorgers,
Wat fantastisch om te zien hoe hard er thuis gewerkt wordt! Zowel via Parro als op onze
facebook pagina vindt u foto’s die een blik geven op de resultaten en processen die thuis
plaatsvinden. Petje af voor alle ouders en kinderen die zo hard samen aan het werk zijn!
Maar ook petje af voor het team, want die zitten ondertussen ook niet stil. Ook vandaag zijn er
weer stappen gezet waarover ik u wil informeren.
Ontwikkelingen:
• Remedial Teaching (RT) en de Plusklas zijn vandaag ook digitaal gestart. Hoe dit zijn
uitwerking vindt ziet u in de planning van de diverse groepen;
• Afhankelijk van groep van uw kind is de informatie over RT of de Plusklas te vinden via
de downloads pagina of via Microsoft Teams. De betreffende leerlingen weten zelf waar
ze de informatie kunnen vinden;
• Met betrekking tot de communicatie met leerlingen, sluiten Jolanda en Mieke aan bij de
pilots die nu gestart zijn, of nog zullen starten, om ‘live’ communicatie met leerlingen
mogelijk te maken;
• In vervolg op bovenstaande geldt hetzelfde voor de lessen van Margarita. Ook zij m.b.t.
‘live’ communicatie aansluiten bij de pilot. Ook per mail is zij bereikbaar voor vragen:
M.Dingjan@schroederschool.net;
Eindtoets groep 8:
Zoals u wellicht al heeft vernomen vervalt de Nederlandse eindtoets voor groep 8 dit jaar. Voor
groep 8 betekent dit, op dit moment, dat Route 8 dus niet zal worden afgenomen
Tot slot wil ik u aangeven dat zowel suggesties als complimenten van harte welkom zijn in dit
proces, zodat we met elkaar in kunnen zetten op wat werkt in deze bijzondere tijd. Intern
brengen we deze reacties in kaart en pakken we, wat binnen onze mogelijkheden ligt op, om de
kaders en de uitwerking te verbeteren.
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Schroederschool,
Brenda Mom

