
 
 
 

Rijen, 25 maart 2020 

 

Beste ouders / verzorgers, 

Er is in de afgelopen dagen veel werk verzet om het onderwijs aan onze leerlingen, door het 
organiseren van thuiswerken, zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij realiseren ons dat dit 
van u, als ouders, ook veel vraagt en zijn daarom ook erg blij met en dankbaar voor jullie 
inzet.  
 
Hieronder een aantal schoolbrede afspraken op een rijtje: 
 
Yurls 
Elke groep heeft een yurls-pagina: 
Groep 1-2 - https://groep1-2bvm.yurls.net/nl/page/1089249 
Groep 3-4 - https://bvmgroep3-4.yurls.net/nl/page/1089276 
Groep 5-6 - https://bvmgroep5-6.yurls.net/nl/page/1087711 
Groep 7-8 - https://jufrieneke.yurls.net/nl/page/1087660 
 
Op deze yurls-pagina staan voor elke groep verplichte en keuzeopdrachten.  
 
Communicatie 
De groepsleerkrachten zijn, op hun werkdagen, beschikbaar van 9.00 tot 
15.00 uur. Zij zullen zo snel mogelijk reageren op vragen die via mail, Parro 
of ‘hangout’ gesteld zijn. Daarnaast hebben de leerkrachten elke week 
minimaal één keer een persoonlijk contact met u en/of uw kind. De 
leerkrachten geven van tevoren aan wie ze wanneer gaan bellen. Maak 
gebruik van de mogelijkheid om dan contact te hebben met de leerkracht! 
Ook  een gezellig kletspraatje met de juf of meester is heel zinvol om 
contact met school en elkaar te blijven houden. 
 
Vraag aan alle ouders 
We hebben de hulp van alle ouders nodig om het thuiswerken goed te laten verlopen. 
 
➢ Wilt u aan het begin van de dag samen met uw kind de dagplanning doornemen ? 
➢ Wilt u aan het einde van de dag controleren of alle verplichte opdrachten zijn 

gemaakt? 
 
De groepsleerkracht controleert ook dagelijks of uw kind  gericht met de leerstof aan de slag 
is gegaan. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, dan neemt de leerkracht persoonlijk 
contact met u en/of uw kind op. 
 
Chromebook of tablet 
Omdat wij veelal ook online werken, is het noodzakelijk dat uw gezin beschikt over een 
computer. Mocht dit problemen opleveren dan kunt u op school een chromebook lenen. De 
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uitleen van de chromebooks loopt via Peggy Kerremans Krom, u kunt via de mail 
(p.kerremans@bvmierlo.nl) hiervoor een aanvraag indienen.  
 
Enquête 
We hechten veel waarde aan de mening van de ouders over het verloop van het thuiswerken 
tot nu toe. U ontvang binnenkort een korte vragenlijst met de vraag om deze in te vullen. De 
uitslag van de enquête levert voor ons weer een mooie input op om het onderwijs op afstand 
te kunnen verbeteren.  
 
Ziek melden 
Wanneer uw kind ziek is en dus niet in staat is om thuis aan de verplichte opdrachten te 
werken, wilt u uw kind dan ziek melden bij de 
groepsleerkracht? Graag ook aangeven wanneer uw kind weer beter is.  
 
Wat als de scholen op 6 april gesloten blijven? 
Er zijn op school en binnen de Scholengroep Rijen (St. Jozefschool, de Brakken en de BVM) 
werkgroepen opgericht die zich focussen op het goed wegzetten van ‘het leren op afstand’. 
De werkgroepen zijn nu al gericht aan de slag om het thuiswerken aan onderwijs, voor een 
eventuele langere periode,  goed te kunnen blijven organiseren. Mocht het zo zijn dat de 
scholen op 6 april nog gesloten blijven, dan zijn we hier in ieder geval goed op voorbereid. 
We houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.  
 
Activiteiten 
Deze Corona Crisis zorgt er ook voor dat verschillende activiteiten niet kunnen gaan of 
verzet moeten worden, we hebben ze even voor u op een rij gezet; 

● De voetbaltoernooien gaan niet door 
● Het verkeersexamen (2 april) voor groep 7 gaat niet door 
● De Nationale buitenlesdag (7 april) is afgelast 
● Paasviering (9 april) gaat niet door.  
● CITO eindtoets (15 en 16 april) is afgelast 
● De koningsspelen (17 april) gaan niet door 
● De Schoolreis van 12 mei zal worden verzet.  
● Het kamp voor groep 8 (18 t/m 10 mei) zal worden verzet. 
● De sportdag van 29 mei is afgelast 

 
 
 
 

We hopen jullie heel snel weer 
op school te zien, want we 

missen jullie enorm! 
 

Tot snel! 
Team BVM 
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