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De Rehobothschool ressorteert onder de VCOG: Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag in de gemeente Neder-Betuwe.  

 

Opheusden, 16 maart 2020 
 
Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
 
Nu onze school en de Voorschool voor een langere tijd dicht gaan, hebben we vanmorgen een plan 
gemaakt hoe we het onderwijs voor onze leerlingen (op afstand) kunnen continueren. In 
samenwerking met onze collega’s en het aanbod van uitgevers van lesprogramma’s zijn de nodige 
voorbereidingen getroffen. We beginnen met het thuisonderwijs op woensdag 18 maart D.V. voor de 
groepen 1I en 3 t/m 8, voor de groepen 1 en 2 op donderdag 19 maart en de Voorschool op vrijdag 
20 maart. 
  
Het uitgangspunt is dat we vooral inzetten op het taal-, reken- en leesonderwijs. In ieder geval willen 
we de huidige kennis op niveau houden en daarnaast nieuwe lesstof in kleine stapjes aanbieden.  
Per groep zal ook bezien worden welke stof aangeboden wordt bij de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis en biologie. Van de ouders wordt in principe verwacht dat ze erop toezien dat de 
opdrachten worden gemaakt en nagekeken. Er is niets op tegen als ouders hun kinderen willen 
helpen bij de opdrachten. Ook mogen de leerlingen contact hebben met klasgenoten (bij voorkeur 
telefonisch of per mail) om elkaar te helpen.  
 
De schoolmaterialen die de leerlingen nodig hebben, dienen morgenmiddag op school te worden 
opgehaald. We vragen u om met zo weinig mogelijk personen de schoolmaterialen op de volgende 
tijden op te halen: 

• 13.00-14.00 uur: gezinnen waarvan de achternaam begint met de letters A t/m H; 

• 14.00-15.00 uur: gezinnen waarvan de achternaam begint met de letters I t/m P; 

• 15.00-16.00 uur: gezinnen waarvan de achternaam begint met de letters R t/m Z. 
De materialen liggen op de leerlingentafels klaar in zakken met een naamsticker erop. We raden aan 
van thuis grote boodschappentassen mee te nemen waarin de zakken vervoerd kunnen worden. 
Uiteraard is het ook mogelijk om per gezin of meerdere gezinnen de materialen met de auto op te 
halen. Als het u echt niet lukt om de materialen zelf of door een ander op te (laten) halen, dan 
vragen we u contact op te nemen met de eigen juf/meester. De schoolmaterialen kunnen thuis 
netjes bewaard blijven, totdat u meer hoort over het terugbrengen ervan.    
Bij de materialen van de groepen 3 t/m 8 zit ook een formulier met daarop een inlogcode om thuis 
met Ambrasoft (Mijnklas.nl) te werken. 
 
U krijgt van de leerkracht vanaf dinsdagmiddag 17 maart elke dag voor 17.00 uur via de mail het 
programma met een instructie voor het werk dat de dag daarop gedaan moet worden. In die mail 
staat ook het mailadres van de leerkrachten, zodat u per mail vragen kunt stellen of opmerkingen 
kunt delen. De leerkracht neemt daarna contact met u op (per mail of telefonisch).  
 
We begrijpen dat dit plan ook veel van u vraagt, maar we vertrouwen van harte op uw medewerking. 
Structuur is op school, maar ook thuis van belang. De oproep vanuit ons kabinet om thuisonderwijs 
aan te bieden, is daarom heel goed. De leerlingen besteden de tijd op deze manier nuttig.  
In de bijlage treft u een artikel aan met allerlei suggesties om de dag verder op een zinvolle manier in 
te vullen. 
 
Met vriendelijke groet, 
E.J. Hoogendoorn (directeur) 


