
 
 

 

 

Nieuwsbrief 9            27 maart 2020 
 

Informatie vanuit Librijn 

https://www.librijn.nl/scholensluiting/ouders-verzorgers 

 

Opvang kinderen tijdens schooltijd 

We vangen de kinderen op waarvan een ouder werkzaam is in een cruciale beroepsgroep. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 

Wanneer u hier gebruik van wilt maken kunt u het volgende formulier invullen: 

https://forms.gle/aAQA5naNHCNiapMA8  

De kinderen kunnen op school aan hun thuiswerkpakket werken. 

 

Online leren - chromebook te leen 

We zijn hard bezig om een online leeromgeving op te zetten voor alle klassen, zodat er digitaal 

contact is tussen de leerkrachten en de kinderen. Zo kunnen er bijvoorbeeld snel vragen van 

kinderen beantwoord worden, maar denk ook aan voorgelezen worden, samen zingen en 

instructies geven.  

Om een online leeromgeving op te zetten heeft u als ouder twee dingen nodig. Ten eerste een 

device (bijvoorbeeld een chromebook) en ten tweede een vaste internetverbinding. 

Mocht u niet in het bezit zijn van een chromebook, dan kunt u er een lenen van school.  

Wanneer u dat wilt, kunt u een mail sturen naar directie-md@jan-vermeer.nl. Dan kunnen we 

hierover een afspraak maken. Er is maar een beperkt aantal chromebooks beschikbaar. 

 

Ook heeft de Gemeente Delft een optie om een laptop te lenen. Hier zitten wel een aantal 

voorwaarden aan vast. Voor meer informatie kunt u naar de volgende link gaan: 

https://www.delft.nl/inkomen/weinig-geld-gemeente-helpt/computerregeling-aanvragen  

 

Vragenuurtje voor de ouders? 

Heeft u een vraag over het thuiswerk dan kunt u deze stellen in de mail naar de leerkracht.  

Iedere dag beantwoorden zij de mails tussen 11.00 en 12.00u.  

Wij willen de kinderen in de bovenbouw graag leren om zelf hulp te vragen bij de leerkracht en dus 

zelf een mailtje naar de leerkracht te sturen.  
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De school is dicht en nu…. 

Op dit moment is het hele team druk met zoveel mogelijk digitale zaken opzetten, lesmateriaal 

klaarzetten, Meets organiseren met de kinderen, instructies maken enzovoorts. Dit vergt veel tijd 

van het hele team. Eerst moet alles klaar zijn voor de kinderen en het onderwijs aan de kinderen. 

Op het moment dat alles op orde is, kunnen we weer ouders gaan uitnodigen voor 

oudergesprekken.  

Wij nemen contact met u op als het zover is. 

 

Aanstaande dinsdag zal duidelijk worden hoe lang de scholen nog gesloten blijven. 

Mocht het langer duren dan tot 6 april dan komen er weer nieuwe thuiswerkpakketten. 

 

Jeugd- en gezinsprofessional Team Jeugd 

  

Mijn naam is Rogier van de Vorst en ik ben vanuit Team Jeugd van Delft Support sinds een aantal 

maanden als contactpersoon verbonden aan de Montessorischool Jan Vermeer in Delft.  

Als contactpersoon heb ik een consulterende en adviserende functie op de scholen, waarbij het 

gezin/kind centraal wordt gesteld.  

Het doel van de samenwerking tussen Team Jeugd en scholen is het samenbrengen van kennis en 

expertise om te komen tot passende zorg – onderwijsarrangementen ten behoeve van een 

positieve ontwikkeling van de jeugdige en zijn gezinsomgeving.  

Ik vervul een brugfunctie naar andere gemeenten, tussen ouders en school en sluit aan bij 

zorgoverleggen. Ook kunnen ouders laagdrempelig een consulterend gesprek aanvragen bij 

bijvoorbeeld zorgen over de thuissituatie of het gedrag van een kind.  

Ik ben te bereiken via de interne begeleider of via telefoonnummer 14015, optie Team Jeugd. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Rogier van de Vorst 

Jeugd- en gezinsprofessional Team Jeugd 

06 527 392 87 

rvdvorst@delftsupport.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

 
 

 
 

Google Classroom 

Elke klas heeft een eigen Classroom. De Classroom zal onder andere gebruikt worden om het 

sociale contact in stand te houden. Denk hierbij aan het delen van leuke verhalen, foto’s/video’s 

en challenges. De kinderen kunnen in hier reageren op de berichten van de leerkracht, of zelf een 

bericht plaatsen. Dit verschilt per klas. Als leerlingen foto’s of video’s willen delen met de klas, kan 

dit onder toezicht van ouders.  

Voor de middenbouw geldt dat het thuiswerk het werk is waarvan we graag willen dat de kinderen 

er aan werken. De opdrachten die nu beschikbaar zijn, mogen gedaan worden. Het is dus geen 

verplicht werk. Mocht hier verandering in komen, dan zullen we u daarover informeren. 

Voor de onderbouw geldt dat er in Classroom bij Schoolwerk diverse werkjes aangeboden worden, 

net zoals ze in een klaslokaal ook klaarstaan, maar niet ieder werkje is voor iedereen precies op 

niveau. Natuurlijk mag je wel alles proberen, want daarvan kun je…………… leren! 
 



 
 

 

  MEET 

Ten minste eenmaal per week wordt uw kind uitgenodigd voor een MEET met de 

leerkracht. 

Deze uitnodiging komt in de mailbox van uw kind.  

Check deze dus regelmatig, als uw kind dat niet zelf doet. 

In de uitnodiging moet u op accepteren klikken.  

Op het moment van de MEET gaat u (of uw kind) naar het MEET-icoontje in Cloudwise.  

Klik daarop en dan wijst de weg zich verder vanzelf. 

Tot ziens in de volgende MEET! 

 
 

 

 


