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Protocol Corona – thuisblijven en thuisonderwijs  

Voor de herfstvakantie hebben wij ons opnieuw gebogen over ons Coronabeleid. We hebben veelvuldig 

te maken met afwezige leerkrachten en kinderen. Als leerkrachten afwezig zijn, proberen we altijd de groep 

te vervangen. Dit is helaas niet altijd mogelijk. In dat geval moeten we u vragen uw kind thuis te houden. U 

krijgt hier bericht over via de schoolapp. Het komt voor dat we dit ’s morgens vroeg pas weten. Check daarom 

dagelijks de app! 

Thuisonderwijs 

Ook hebben we nagedacht over het overschakelen naar een vorm van thuisonderwijs in het geval van 

thuisquarantaine van een leerkracht of leerling.  

De leerkracht zal zorgen voor een pakketje werkbladen. Elke vakantie wordt er een nieuw pakketje 

meegegeven. Dit pakketje bevat herhalingswerk, en kan ingezet worden op de eerste dag van een periode 

van thuisonderwijs of wanneer er verzocht wordt uw kind thuis te houden.  

Indien sprake is van een thuisonderwijs, hebben we even de tijd nodig om dit te organiseren.  

• Wanneer bieden we thuisonderwijs aan?  

o Wanneer een leerkracht langer dan 2 dagen afwezig is. 

o Wanneer een leerling langere tijd afwezig is, of in overleg met de leerkracht eerder.  
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• Hoe wordt dit georganiseerd? 

o Groepen 1/2; Er wordt programma aangeboden via de Yurls pagina. Er is een beperkt aantal 

Ipads en opladers te leen.  

o Groepen 3 t/m 8; Kinderen en ouders halen werk en indien nodig indien nodig Chromebook 

en oplader op school op, dit doen ze op dag 2.   

o  

• Wat wordt er aangeboden? 

o Groepen ½: Hierbij worden boeken voorgelezen, doelen van rekenen, taal, creatief, en sociale 

vaardigheden aangeboden. Er staan instructiefilmpjes van kleine kringen en spelactiviteiten  

klaar die voorgedaan zijn zodat kinderen en ouders dit na kunnen doen. Tevens is er een dag 

structuur, worden liedjes aangeboden en zijn vlogs beschikbaar.   

o Groepen 3 t/m 8 : Leerstof (icm herhaling en inoefening), instructiefilmpjes, rekenen Gynzy 

online, begrijpend lezen nieuwsbegrip online, Estafette, Spelling combinatie werkboek en 

Gynzy. Het werk wordt door de leerlingen ingeleverd via google drive (bijvoorbeeld laten 

fotograferen). Waar nodig wordt er ook op werk op papier meegegeven . De leerkracht zet 

werk klaar in Google Classroom. De kinderen hebben hier op school mee leren werken en 

indien nodig is uitleg beschikbaar.  

• Wanneer online met kinderen? 

o Vast startmoment (9 uur) met de hele groep   

o Om 13 uur vast ‘afsluitmoment’; dan kan de stand van zaken opgemaakt worden en er 

eventueel nog een activiteit samen met de kinderen gedaan worden  

o Ouders kunnen hun vragen onder schooltijd mailen naar de leerkrachten, er wordt indien 

nodig een contactmoment ingepland.   

o Als kinderen vragen hebben, kunnen ze die via de chat sturen. 

• Wat vragen uw aan u als ouders? 

o Wij vragen u als ouders om de chatfunctie in de gaten te houden. Kinderen kunnen onderling 

ook chatten en videobellen. Hier heeft de leerkracht geen zicht op.   

o De beslisboom bepaalt wanneer uw kind thuis moet blijven met klachten. Er is een 

mogelijkheid voor uw kind om thuisonderwijs te volgen bijvoorbeeld bij quarantaine. 

Wanneer uw kind écht ziek is, volgt er uiteraard geen online thuisonderwijs. 

 

Gynzy rekenen 

Om goed aan te kunnen sluiten bij online onderwijs hebben wij voor dit schooljaar gekozen om met 

Gynzy rekenen verder te werken. Tijdens de Lockdown hebben wij moeten schakelen en gekeken hoe wij 

het thuisonderwijs vorm gingen geven. Gynzy rekenen leek de oplossing hiervoor aanzien deze digitale 

leeromgeving gekoppeld is aan onze huidige rekenmethode Wereld in Getallen. Aangezien er nog steeds 

Corona-maatregelen zijn hebben wij ervoor gekozen om voorlopig op deze manier verder te werken.  

Op dit moment is onze rekenwerkgroep hard bezig met het onderzoeken van nieuwe rekenmethodieken. 

Dit schooljaar worden er 3 uitgekozen die ook worden uitgeprobeerd. U hoort hier te zijner tijd meer over. 

Aan het eind van dit schooljaar wordt een definitieve keuze gemaakt en uiteraard met u gedeeld.   



 

 

Inzet onderwijsassistenten 

In de eerste weken van het schooljaar zijn alle kinderen getoetst. De groepen zijn opgestart en 

ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een andere inzet van onze 

onderwijsassistente, zodat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten en de beschikbare uren zo efficiënt 

mogelijk ingezet kunnen worden.  

BasisschoolApp 

Inmiddels verloopt al het contact via de Basisschoolapp. Deze week benaderen wij de ouders die nog geen 

account hebben persoonlijk om de app alsnog te installeren. Belnagrijk, want anders mist u alle informatie 

uit de school en de groep. 

Wij hebben van sommige ouders begrepen dat de app af en toe vastloopt. Wij hebben dit teruggegeven aan 

de helpdesk van de Basisschoolapp zelf en hopen dat dit zo spoedig mogelijk wordt opgelost. Excuses voor 

het ongemak.  

Onder de tegel formulieren vindt u een formulier feedback app. Wij willen u vragen hier uw feedback op te 

geven. Mochten er dingen zijn waar u als ouder tegen aanloopt, liever anders ziet of juist tevreden bent over 

het gebruik per app vragen wij u dit formulier in te vullen. Alvast bedankt.  

.  

Rectificatie methode Engels 

Sinds dit schooljaar zijn wij gestart met een nieuwe methode Engels namelijk Holmwoods. Dit is een 

methode waarbij de kinderen de Engelse vaardigheden oefenen en hun taalkennis uitbreiden op hun eigen 

niveau.  De methode wordt gebruikt in de groepen 6 tot en met 8. 

Personeel 

Meester Mathieu is met pensioen  

Woensdag 14 oktober heeft het team van Het Anker Meester Mathieu digitaal in 

het zonnetje gezet. Hij mag namelijk genieten van zijn welverdiende pensioen! 

Meester Mathieu is in 1976 gestart in het onderwijs. In 1979 begon hij op de 

Christelijk LOM school voor de Utrechtse Heuvelrug. Eerder moesten kinderen 

uit Wijk bij Duurstede die naar het speciaal basisonderwijs toe gingen naar deze 

school in Zeist om passend onderwijs te krijgen. Mathieu heeft er in 1984 samen 

met andere collega’s voor gezorgd dat er in Wijk bij Duurstede een school voor 

speciaal onderwijs opgericht werd, De Driehoek, zodat kinderen uit Wijk bij Duurstede gewoon thuis nabij 

naar school konden.  Per 1 augustus 1984 is hij uiteraard dan ook in dienst gekomen bij SBO de Driehoek. 

In 2017 is De Driehoek opgegaan in Brede School Het Anker. Een mooie loopbaan van maar liefst 44 jaar, 

een hele prestatie! Wij wensen Mathieu een goed pensioen toe en zijn blij dat hij als vrijwilliger nog 

betrokken blijft bij onze school en onder andere de Basisschoolapp nog blijft ondersteunen! 

 



 

 

 

Juf Iris is bevallen 

Juf Iris is bevallen van een 24 oktober bevallen van een prachtige dochter 

genaamd Benthe. … is grote zus geworden. Benthe en Iris maken het goed 

en iedereen geniet samen! Wij wensen haar man … Iris, grote zus  … en 

Benthe heel veel geluk samen. 

 

Else is zwanger 

Else is in verwachting van haar derde kindje.  Momenteel heeft zij helaas zwangerschapsklachten waardoor 

zij niet volledig meer 4 dagen kan werken. Haar werkdagen zijn aangepast naar dinsdag-, woensdag-, 

donderdag- en vrijdagochtend. Zij is dan bereikbaar op haar bekende emailadres 

e.hopman.dedriehoek@gewoonspeciaal.com. Op 10 december zal Else met verlof gaan. 

 

Wij verwelkomen Jos (interim adjunct-directeur). Zij stelt zich graag aan u voor! 

Mijn naam is Jos van Teunenbroek en op 13 oktober  j.l. ben ik begonnen als adjunct 

directeur ad interim ter vervanging van Else Hopman . Ik woon in Utrecht en werk al 47 

jaar in het basisonderwijs, waarvan 41 jaar als directeur. Mijn ervaring heb ik opgedaan 

op veel verschillende scholen, verspreid door heel Nederland. Ik vind het belangrijk om 

samen te werken met de leerkrachten, maar ook met u als ouder. Ik zie het Anker als 

een mooie uitdaging. Ik ben communicatief, enthousiast, betrokken en optimistisch. 

Nieuwsgierig? Neem even contact met mij op om, op afstand of telefonisch, kennis te 

maken. Ik ben er op dinsdag, woensdag en vrijdag.  

Jos werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag en is bereikbaar op het volgende emailadres 

j.vanteunenbroek.dedriehoek@gewoonspeciaal.com.  
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Ouderbetrokkenheid 3.0 

 

Bij de start van Het Anker zijn we begonnen met het traject ouderbetrokkenheid 3.0. Recent hebben we 

het keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 ontvangen! Hier zijn we erg trots op! 

CPS-adviseur Lotte van der Goot heeft op 23 september een bezoek aan school gebracht en gesprekken 

gevoerd met drie ouders uit de regiegroep ouderbetrokkenheid, vijf leerlingen, drie leerkrachten en twee 

kartrekkers van de regiegroep, samen met de directeur. Vanuit dit bezoek is een onderzoeksrapport 

opgesteld met de weergave van de gesprekken en de stand van zaken met betrekking tot de volgende 

criteria: 

1. Een heldere visie op ouderbetrokkenheid 
2. Iedereen actief bij het schoolbeleid 
3. Leraren, leerlingen en ouders zijn welkom 
4. Samen verantwoordelijk zijn voor onderwijs 
5. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich gelijkwaardig 
6. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor elkaar 
7. Samen bouwen aan het leerling dossier 
8. Openheid en duidelijkheid over klachten 
9. Aanwezig op de afgesproken contactmomenten 
10. Iedereen houdt zich aan de wet 
 
We blijven uiteraard werken aan de gestelde criteria en de verbeterpunten die uit het onderzoeksrapport 

zijn gekomen. Hiervoor zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders die onze werkgroep komen 

versterken! Lijkt u dit wat, dan kunt u zich aanmelden bij juf Carolien, juf Annet of juf Jolanda. 

 

Bij de ingang van de school hangt er vanaf nu ook 

een bordje.  

Het keurmerk heeft een looptijd van vier jaar en is 

daarmee geldig tot september 2024.  

Bij deze feliciteren we de leerlingen, ouders, 

leerkrachten en directie van Het Anker met het 

behaalde resultaat! 

 

  

 



 

 

Schoolfruit 

 Van 9 november t/m 16 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente 

en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen 

over fruit, groente en gezonde voeding.  

 

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en 

groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EU-Schoolfruit op Het Anker  

De drie vaste groente- en fruitdagen op Het Anker worden: 

Woensdag, donderdag en vrijdag 

Wij ontvangen de levering van de leverancier Boekel AGF, een groothandel 

gespecialiseerd in groente en fruit. 

Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen 

ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen 

hoeveelheid groente en fruit per dag te halen.  

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de 

Europese Unie, het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 

Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt 

ondersteund door het Voedingscentrum. 

De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouders géén kosten 

verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op www.euschoolfruit.nl.   

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 

Team EU-Schoolfruit 

www.euschoolfruit.nl 

euschoolfruit@wur.nl   

0317- 485966 
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