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Breda, 16 maart 2020 

 

Betreft:  Onderwijs en opvang Hoogakker tijdens de schoolsluiting vanwege corona  

 

Beste ouders, 

 

Om ervoor te zorgen dat dat onze leerlingen de komende periode verbonden blijven met hun 

leerkracht en medeleerlingen en niet al teveel achterstanden oplopen hebben we vandaag in ons 

team een aantal afspraken gemaakt. We zijn daarbij uitgegaan van een scenario dat langer duurt dan 

de reeds door de overheid aangekondigde drie weken. Dat maakt het voor ons mogelijk om nu al 

procedures op te starten die onderwijs op afstand ook voor een langere periode mogelijk maken. 

 

Het door onze school al jaren gebruikte programma My Learning (ML),  

https://hoogakker.snbplein.nl/login/ , zal daarin een belangrijke rol gaan spelen.  

De leerlingen van de groepen 5 tm 8 hebben daar al inloggegevens voor, ouders van de groepen 1 

tm 4 gaan die uiterlijk volgende week voor hun kinderen ontvangen. 

Op ML plaatsen de leerkrachten t.z.t. opdrachten, werkbladen, instructievideo’s etc.  

Via de applicatie ‘ML-berichten’ wordt door de leerkracht rechtstreeks met de leerlingen 

gecommuniceerd. 

Daarnaast zullen alle leerkrachten met ML-TV periodiek life beeld- en geluidcontact met de kinderen 

hebben. Deze week zal dat al één keer voor de leerlingen van de groepen 5 tm 8 zijn, volgende week 

ook voor de leerlingen van de groepen 1 tm 4. Die frequentie zal uitgebreid gaan worden.  

Leerkrachten laten u als ouder/verzorger via Parro weten wanneer het contact met ML-TV tot stand 

zal komen.  

MLen ML-TV) maken het voor ons mogelijk om, ook als de school langer gesloten blijft, gerichte 

lesinstructie aan kinderen te geven. De eerste twee weken zullen vooral gericht zijn op het 

verkennen van de gebruiksmogelijkheden voor zowel leerlingen als leerkrachten. 

 

Het ‘huiswerk’ dat deze week gegeven gaat worden staat in grote lijnen in onderstaand schema 

weergegeven. 

U ontvangt van de leerkrachten vanavond nog een concreter bericht over hoe e.e.a. in zijn werk gaat 

en wat van u en de kinderen daarbij verwacht wordt. In sommige gevallen zullen ook materialen op 

school opgehaald moeten worden. Hoe en wanneer dat moet leest u eveneens in het bericht van 

vanavond. 

https://hoogakker.snbplein.nl/login/


1 / 2  Wekelijks aanbod Gynzy Kids : ontwikkeling geletterheid en gecijferdheid 

 Hoogakker Yurls :  
-thema Circus ( sociaal emotionele ontwikkeling, geletterdheid en gecijferdheid 
-taal 
-rekenen 
Doelen van de periode staan op deze site centraal Lkn. werken wekelijks bij. 
Woensdag wordt wordt de link naar deze site via Parro naar ouders verstuurd. 

Groep  Dagelijks, ca 2 u., vanaf dinsdag 17 maart : 

3 Rekenen (Gynzykids, Rekentuin), spelling (spellingoefenen.nl), lezen (Lijn 3) en 

werkboek, Taalzee, vrij lezen, schrijven.  

4 Rekenen (Gynzykids, Rekentuin), spelling (Gynzykids, spellingoefenen.nl), lezen (Station 

Zuid) , schrijven. 

5 rekenen ( Rekentuin, Gynzykids), en / of  spelling ( via Gynzykids en 

www.spellingoefenen.nl)) en / of taal (Taalzee), Natuurzaken  

6 rekenen ( Rekentuin, Gynzykids) en / of  spelling ( TaalActief via Basispoort) en / of taal, 

en of begrijpend lezen , (Nieuwsbegrip) en / of  vrij lezen, diverse educatieve spelletjes 

via internet 

7 Via Basispoort : rekenen( Rekentuin) , taal (Taalzee,en TaalActief,) , Wereldzaken en 

Natuurzaken, Engels met Words and Birds. 

8 Rekenen / begrijpend lezen / spelling : oefenen Cito Eindtoets, taal en 

studievaardigheden via Gynzy Kids,, dagelijks: vrij lezen, werkstuk, www.leestrainer.nl 

 

Contact met ouders  

De komende weken zal de groepsleerkracht van uw kind, indien nodig, via email contact met u 

onderhouden. U kunt hen zo nodig ook via email bereiken. 

 

Opvang  

Over de wijze waarop opvang voor kinderen van (beide) ouders met vitale beroepen georganiseerd 

wordt ontvangt u via Parro bericht. Als u tot die doelgroep behoort en van de opvangfaciliteiten 

gebruik wenst te maken verzoeken we u steeds per ommegaande naar Jos Mous (Wandelakker) of 

Sandra Smits (Blokmoeren) te reageren j.mous@nbsdehoogakker.nl en s.smits@nbsdehoogakker.nl . 

Het is mogelijk dat op enig moment die opvang voor leerlingen van De Hoogakker niet meer op de 

locatie Wandelakker georganiseerd wordt maar op een andere plaats in de stad, misschien zelfs 

door een andere partij. 

 

Bereikbaarheid school 

De komende periode is de school telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 10.00 tot 12.00 of via info@nbsdehoogakker.nl  

 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groeten namens het team van De Hoogakker, 

 

Frans-Joseph de Graaf 

directeur 
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