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Voor nog meer belangrijke data per groep, thuiswerkoverzicht, handige filmpjes en nog véél meer,
kijk snel op https://hetnoorderlichtdoetinchem.start.me/p/3gawEJ/startpagina.
Zeker in deze tijd van thuisonderwijs.

Oudertevredenheidspeiling
Net voor het dichtgaan van de scholen hebben wij een oudertevredenheidspeiling bij u uitgezet. Wij
begrijpen heel goed dat deze nog niet door veel ouders is ingevuld(10 op dit moment van de 181).
Waarschijnlijk is de mail naar de achtergrond geraakt door alle berichtgeving rondom de Corona
crisis.
U krijgt daarom nog een keer alle handleidingen gemaild, mocht u de mail niet meer hebben.
Ook heeft u vandaag nog een keer de mail ontvangen met gebruikersnaam en wachtwoord. Als u tot
de 10 behoort die de vragenlijst hebben ingevuld, hoeft u niets te doen. Als u de vragenlijst nog niet
hebt ingevuld wilt u dit dan alsjeblieft doen? Want we kunnen alleen iets met de gegevens als de
vragenlijst door zoveel mogelijk ouders is ingevuld.
We adviseren u om de vragenlijst te openen in Microsoft Edge. In Microsoft Edge kunt u de
vragenlijsten vertalen naar de taal die u wenst. Bij deze nieuwsbrief sturen we weer mee hoe u dat
moet doen, ook weer in het Engels, Arabisch en Turks.
De vragenlijst staat nog open tot en met 5 april.
Dank alvast voor uw medewerking.
Bijlagen:
- Edge browser downloaden en installeren in Nederlands, Engels, Arabisch en Turks
- Vragenlijst openen in Edge en vertalen in Nederlands, Engels, Arabisch en Turks
Waarschijnlijk lukt het niet om in één keer de handleidingen te versturen vanwege de grootte van de
bestanden. Daarom krijgt u meerdere mailtjes. Onze excuses daarvoor!

Bereikbaarheid leerkrachten gedurende Corona
U heeft contact met de leerkracht van uw kind via PARRO, email, Teams en af en toe telefonisch.
Bereikbaarheid is belangrijk om het thuis werken goed vorm te kunnen blijven geven. Goed dat we
elkaar zo goed kunnen vinden!
Af en toe worden leerkrachten ook benaderd op dagen dat ze normaal niet werken of in de avond.
Afstandsonderwijs is intensief. Anders dan lesgeven aan kinderen in een klaslokaal. Ik wil u daarom
vragen alleen contact te zoeken met de leerkrachten tussen 08.30 uur en 14.00 uur op de normale
werkdagen van de leerkracht. Mocht de leerkracht van deze algemene richtlijn willen afwijken dan
communiceert hij of zij dit via één van de communicatiekanalen met u. Mocht u niet duidelijk hebben
wat de normale werkdag is van één van de leerkrachten van uw kind, vraagt u dit gerust. Ook dit kan
de leerkracht u aangeven.

Lesopafstand.nl
Lesopafstand.nl geeft veel ondersteuning en tips voor leerkrachten bij het vormgeven van onderwijs
op afstand. Lesopafstand heeft nu ook een pagina voor ouders. Met onder andere tips over hoe je
het beste kunt uitleggen en leertijd kunt afwisselen.
Gaat u naar https://ouders.lesopafstand.nl/

