Kwaliteitsplan Het Kofschip scholensluiting

Aanleiding
Op 14 december zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd. Het kabinet besloot op die dag tot een
vergaande lockdown. Ook de scholen moeten vanaf woensdag 16 december hun deuren sluiten.
Deze scholensluiting duurt in ieder geval tot 18 januari. Dit betekent ook dat het thuisonderwijs per
4 januari weer opgestart gaat worden. Wij hebben daarom een nieuwe versie van het kwaliteitsplan
opgesteld. In dit plan beschrijven we welke veranderingen er zijn door het thuisonderwijs en hoe de
onderwijskwaliteit gewaarborgd wordt tijdens het thuisonderwijs. Dit kwaliteitsplan loopt in eerste
instantie tot de school weer opengaat. Als de school weer opengaat komt er weer een nieuwe versie
van het kwaliteitsplan.
De maatregelen en werkwijzen in dit kwaliteitsplan hebben in eerste instantie het doel om de
continuïteit van het onderwijs te waarborgen en de onderwijskwaliteit zo optimaal mogelijk te
houden. Bij het opstellen van dit kwaliteitsplan is de medezeggenschapsraad betrokken op basis van
de Wet Medezeggenschap op Scholen.
Basisregels per 16 december:
1. Alle leerlingen zijn thuis. Zij krijgen vanaf 4 januari thuisonderwijs.
2. Iedereen werkt in principe vanuit huis.
3. De reguliere BSO is gesloten. Er is noodopvang voor kinderen waarbij beide ouders een cruciaal
beroep hebben én voor kwetsbare kinderen.
Planning:
Woensdag 16
december t/m vrijdag
18 december

Zaterdag 19 december
t/m zondag 3 januari
Maandag 4 januari
t/m maandag 18
januari

Op school: opzetten digitaal thuisonderwijs voor 4 januari t/m 15
januari. O.a. afstemmen van weekplanningen en dagprogramma’s,
individuele begeleiding plannen, noodopvang inventariseren etc.
Kinderen zijn vrij.
Op donderdagochtend hebben alle groepen een test-inbel moment via
google meet. De hele klas is daarbij aanwezig. Tijdstippen:
• Groep 1,2 a (Kikkers)- 9u30
• Groep 1,2 b (Vissen) 10u
• Groepen 3 t/m 8- 8u30
Noodopvang loopt vanaf 16 december.
Iedereen heeft vakantie.
Thuisonderwijs loopt.

Thuisonderwijs/les op afstand
Alle leerlingen volgen thuisonderwijs. Lessen worden zoveel mogelijk afgestemd op de nieuwe
situatie. We beperken voor onderbouwleerlingen de schermtijd en motiveren voor alle leerlingen
ook andere fysieke activiteiten.
Noodopvang
De ouders die beiden een cruciaal beroep hebben kunnen hun kind vanaf 16 december naar de
noodopvang brengen. Die is tot 4 jaar op het Turfstekerspad en vanaf 4 jaar bij de Bindelwijk van 8u
tot 18u30. Ook voor uitzonderlijke thuissituaties is er noodopvang. Tante Kaatje organiseert deze
noodopvang. Ouders melden zich uiterlijk 15 december om 12u, rechtstreeks bij Tante Kaatje met de
school in de CC. Intern Begeleider Hannah coördineert de opvang voor bijzondere thuissituaties en
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kwetsbare kinderen. Indien het kind naar de noodopvang gaat, is het de bedoeling dat daar het
onderwijs doorgaat.
Platforms voor dagelijkse gebruik
- Kleuterbouw gebruikt telefoon, parro en de chat functie in classroom.
- Midden- en bovenbouw gebruikt Google classroom.
- Alle leerkrachten gebruiken Hangouts Meet voor een dagelijkse videocall met de gehele groep.
- Alle medewerkers zijn op hun werkdagen in Office Teams van 8u30 tot 16u30. Office Teams wordt
zoveel mogelijk gebruikt voor communicatie binnen het team, en ook sessies met ouders worden
laagdrempelig ingepland in Teams, Meet óf telefoon.
- Parnassys e-mail en vooral Parro worden gebruikt voor formeel contact met ouders. We geven de
voorkeur om even te bellen. We moedigen dit aan bij leerkrachten. Leerkrachten kunnen anoniem
bellen vanuit hun thuiswerkplek of vanuit Parro.
Directeur Maartje is op lesdagen op maandag en donderdag van 8u30 tot 9u30 bereikbaar voor
ouders via teams. Alle vragen en opmerkingen zijn welkom, zij zit klaar daarvoor. De link daarvoor is
staat hier: Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering.
Intern begeleider Hannah is op dinsdag van 8u30 tot 9u30 bereikbaar voor ouders via teams. Alle
vragen en opmerkingen zijn welkom, zij zit klaar daarvoor. De link daarvoor dezelfde als bij Maartje:
Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering.

Verwachtingen rond thuisonderwijs
Leerkrachten maken elke week een globaal weekplan met de tijden en vakken. Deze worden
gedeeld op vrijdag voor de komende week. De eerste keer op vrijdag 18 december.
Leerkrachten maken daarnaast elke dag een inhoudelijk dagprogramma met instructietijden,
lesnummers voor die dag. die de kinderen kunnen volgen, het liefst met tijden. Deze delen we via
classroom, uiterlijk om 8u30 in de ochtend.
Leerkrachten geven maximaal 5 uren per dag online lessen (zoals ook in reguliere schooldagen).
Kleuterbouw gebruikt zowel werkbladen die op 13 december meegegeven zijn, als filmpjes en gynzy
als leermateriaal.
Kinderen werken vanaf groep 3 digitaal, met Snappet voor rekenen en taal. Bovenbouw gebruikt
Google Classroom voor delen van leermateriaal.
Devices
Alle leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben op 15 december hun device mee naar huis genomen. De
leerlingen van groep 3 komen deze week hun device nog ophalen. De leerkracht communiceert
hierover.
Bij de devices zit een contractje, wat ouders met kind goed doorlezen. Daarna vinken zij aan in Parro
dat zij instemmen met de inhoud van dit contract. Vervolgens kan het device gebruikt worden voor
thuisonderwijs (eerst even WIFI instellen). Ouders zien erop toe dat de devices enkel voor onderwijs
gebruikt worden. Indien het kind naar de noodopvang gaat dan gaat het device daar mee naar toe.
Samenwerken
In het team wordt zoveel mogelijk samengewerkt aan weekplanning en dagprogramma’s Dit zodat
de leerlingen uit de verschillende groepen enigszins hetzelfde kunnen verwachten.
Voortgang monitoren
Leerkrachten volgen de voortgang van leerlingen om zeker te zijn dat iedereen meedoet en nemen
contact op met ouders van leerlingen die moeite hebben met participeren.
Leerkrachten geven aan de leerlingen feedback op gemaakte opdrachten. Dit kan via de chat of via
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meet. Gesproken feedback of via video is ook zeer waardevol wanneer mogelijk.
Leerkrachten informeren ouders over de voortgang van het thuisonderwijs en delen steeds de
planning voor de komende week. Ook houden ouders en leerkrachten samen steeds het welzijn van
leerlingen in de gaten en communiceren (bij voorkeur via telefoon) hierover met elkaar.
Ontstaan er zorgen over leerlingen of hun ontwikkelingen, dan worden die gedeeld met de Intern
Begeleider Hannah. Dat kan zijn als beide ouders werken en niet kunnen begeleiden, of als er
taalachterstanden zijn, of als er onveilige thuissituaties zijn.
Individuele begeleiding
Leerkrachtondersteuner Sandra en zij-instromer Marja worden ingezet voor individuele begeleiding.
Stagiaires worden mee ingezet om digitaal materiaal te ontwikkelen.
Alle kinderen worden 1x per week persoonlijk gesproken door de leerkracht. Er zijn dagelijks
klassensessies waarbij alle kinderen geacht worden aanwezig te zijn.
Rapporten en oudergesprekken
Rapporten zijn dinsdag 15 december meegegeven of in de dagen erna digitaal toegestuurd.
Oudergesprekken worden digitaal gevoerd.
Instroom nieuwe leerlingen
Met leerlingen die tijdens de scholensluiting zouden instromen, worden individuele afspraken
gemaakt. Dit loopt via de leerkracht en intern begeleider. Rondleidingen met potentiële nieuwe
ouders vinden via een teamssessie plaats.
TSO kosten
Wij willen de TSO-medewerkers op de onderbouw graag doorbetalen. Wij begrijpen daarnaast ook
dat voor sommige ouders het fijn zou zijn als voor 2,5 week de TSO kosten vervallen. Wij vragen
deze ouders om dit even aan te geven bij Astrid via info.hetkofschip@ogamstelland.nl. Er is daarbij
geen opgave van reden nodig uiteraard.
Rekenklas
De rekenklas voor de groepen 6 en 7 zal op 13 januari digitaal opgestart worden en zal doorlopen als
de school weer open is. Specifieke communicatie volgt hierover aan betreffende ouders.
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