
 

 

1 

 

Instituut Schreuder: een dynamische en lerende school die elk kind tot volle ontplooiing kan laten komen. 

 

In deze nieuwsbrief 

• Onderwijs op afstand en instructie 

• Dinsdag 14 april is een lesvrije dag 

• Thuiswerken- door ouder/kind-adviseur (OKA) 

• Samenvoeging Schreuder en Vlinderboom - van de MR 

• Ouderkamer

Beste ouders/ verzorgers, 

Wat wordt er toch hard gewerkt door iedereen! We leren ineens allerlei nieuwe manieren van 

(digitale) communicatie, we struinen het internet af naar motiverende en leuke activiteiten en we 

missen de kinderen enorm! 

Uw inzet thuis om de kinderen zo goed 

mogelijk te helpen en te ondersteunen 

waarderen we enorm. Zonder u is het 

onderwijs op afstand echt niet 

mogelijk! Dus: hulde en chapeau. Houd 

vol en blijf gezond!  

 

Onderwijs op afstand en instructie 

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de scholen tot en met de meivakantie gesloten zullen 

blijven. De meivakantie is van maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei. Dat betekent dat wij in de 

komende weken naast het herhalen van leerstof ook instructielessen op afstand gaan geven. Bij 

instructielessen wordt nieuwe leerstof aangeboden. Het geven van de instructielessen zal gebeuren 

door middel van instructiefilmpjes die door de leerkrachte worden klaar gezet, maar ook door een 

‘live’ groepsles te geven via Meets (soms Zoom). Het is daarom belangrijk dat uw kind dan klaar zit 

achter de computer/ laptop om aan de groepsles van de leerkracht mee te kunnen doen. Wilt u uw 

zoon/dochter daarbij helpen? 

 

Tot slot hierbij een aantal belangrijke afspraken die uw kind helpen bij het volgen van onderwijs op 

afstand: 
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• Het rooster in Classroom: de leerkracht plaatst elke dag/week het werk in Classroom (voor 

de kinderen) en in Parnassys (voor de ouders). Het rooster geeft houvast en biedt de 

kinderen structuur. 

• LEZEN; het is superbelangrijk dat uw kind elke dag minstens een 

kwartier leest. Ook de kinderen van groep 1/2 hebben dagelijks hun 

voor-/ of meeleesmomentje nodig. Als kinderen lezen minder leuk 

vinden, dan is samenlezen een manier om toch aan het lezen te gaan. En 

dat kan ook met een ouder broer of zus (of juist voorlezen aan jonger 

familielid).  

• Live groepsles: de leerkracht hanteert vaste tijd en dagen voor deze groepslessen via Meets. 

Zij zal dat in het rooster of in een aparte mail aangeven. Helpt u uw kind om dan daarbij 

aanwezig te zijn? 

• Houd zoveel mogelijk het dagritme van een normale schooldag aan. De leerkrachten zijn 

tussen 9 en 15 uur via de chat voor de leerlingen bereikbaar voor al hun vragen over het 

werk, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Daarna niet meer. Na 15 uur is de leerkracht 

bezig met de voorbereiding van de volgende dag en nakijken van ingeleverd werk.  

 
Dinsdag 14 april- lesvrije dag 

Dinsdag 14 april, de dag na 2e paasdag, is een lesvrije dag voor de leerlingen. De leerkrachten zijn 

dan ook niet online om kinderen te begeleiden of om vragen te 

beantwoorden. Die dag wordt door het team gebruikt om de 

administratie uit te voeren en om de globale planning voor de 

volgende 2 weken te maken.   

 

 

 

Thuiswerken- door Hanneke Doortmont (OKA) 

Beste Schreuder ouders, 

We hebben deze week gehoord van onze minister president Rutte dat we doorgaan tot 28 april, een 

behoorlijke uitdaging. Mochten jullie hulp willen thuis, ben ik te bereiken met videobellen, via 

whats app, skypen of in zoom. 

Ik bied online Triple- P en opvoed advies aan, ook via bellen. We hebben veel websites waar je info 

kan halen, in nood spreken we af bij de Bockesprong op een veilige manier, en ik kan meedenken.  
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De meeste vragen die wij krijgen gaan over het organiseren en motiveren van schoolwerk en goede 

laptops. Ook hoe plan je met meerdere kinderen en niveaus. Maar ook hoe werk je thuis naast dat 

je kinderen hulp moet bieden. Ik ben zelf ook thuis met kinderen aan het werk en ik vind het ook 

een klus. Samen komen we er wel uit. We spreken elkaar. Tel: 0657935887/ 

H.doortmont@oktamsterdam.nl. Voor skype en zoom nodig ik je uit met een link via de mail. Op 

www.oktamsterdam.nl staan nu ook filmpjes.  

 

Samenvoeging Schreuder en Vlinderboom- van de MR 

 

Beste ouders, 

Op 18 maart hebben jullie via Femmie een brief gekregen over het voornemen van AMOS om een 

aantal klassen en leerlingen van de Vlinderboom onder te brengen bij Instituut Schreuder, en om 

Instituut Schreuder samen te voegen met de dr. Rijk Kramerschool. De medezeggenschapsraden 

van de betrokken scholen zijn een week eerder (op 12 maart) al ingelicht en formeel om advies 

gevraagd. 

 

Dit zijn in deze onzekere tijden grote veranderingen, die bovendien een goede voorbereiding en 

begeleiding eisen. Zeker nu heel onderwijzend Nederland extra belast is met het zo goed mogelijk 

begeleiden van de kinderen in het huidige schooljaar is dat voor alle betrokken partijen een 

belangrijke zorg. Een enkeling van jullie heeft daarom al verzocht om deze plannen uit te stellen.  

 

Waarom nu toch doorgaan? 

Ten eerste: voor de Vlinderboom is er geen weg terug. De sluiting van die school was al eerder 

gecommuniceerd en er is geen basis om volgend jaar op die locatie door te gaan. We kunnen de 

drie AMOS UniQ klassen en de overige kinderen die hopelijk over willen komen naar onze school 

niet in de kou laten staan. 

 

Ten tweede: het leerlingenaantal op Instituut Schreuder loopt al een aantal jaren terug. De 

overkomst van een aantal leerlingen van de Vlinderboom zal direct helpen een sterker 

leerlingenaantal te krijgen, met alle positieve gevolgen voor de school. 

 

Wat gebeurt er met Instituut Schreuder? 

Op langere termijn verwacht het bestuur dat door de koppeling met dr. Rijk Kramerschool een 

stabielere instroom van leerlingen komt en de toekomst van onze school in de Van de Veldestraat 

verzekerd is. Dit is een gevoelig punt: 125 jaar historie zet je niet zomaar opzij. We horen graag van 

jullie welke unieke elementen van Instituut Schreuder jullie belangrijk vinden en niet kwijt zouden 
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willen raken. 

 

Hoe nu verder? 

De zorg om deze stappen zo goed mogelijk te begeleiden blijft bestaan. Het advies van de 

medezeggenschapsraad zal zich daarom vooral richten op een goed onderbouwd plan en voldoende 

tijd voor de uitvoering. Denk daarbij aan korte termijn bijvoorbeeld aan gezamenlijke keuzes voor 

lesmethoden die toch vervangen moeten worden, aan het afstemmen van de ouderbijdrage en 

tussenschoolse opvang, aan de inrichting van de klassen in onze school, en op langere termijn aan 

de nieuwe rollen van de directie en de samenwerking van het personeel op de verschillende 

locaties. AMOS heeft een projectteam ingericht onder leiding van de zittend directeur van de 

Vlinderboom, zodat Femmie en de overige directieleden hun rol kunnen nemen als 

verantwoordelijken voor de eigen locaties. Ons advies zal zijn om Femmie in het schooljaar 20/21 

het proces op Instituut Schreuder te laten begeleiden. Het is belangrijk te weten dat Femmie en de 

leraren van Instituut Schreuder in principe positief tegenover deze ontwikkelingen staan. 

 

Vragen? 

In deze tijd zal het moeilijk zijn, zo niet onmogelijk, om een ouderavond te organiseren. We 

begrijpen goed dat er veel vragen zijn. AMOS heeft daarvoor een speciaal email adres geopend: 

vragen.museum-kwartier@amosonderwijs.nl, maar je kunt je vragen ook direct richten aan de MR 

via dwijngaa@gmail.com. Wij zullen de vragen verzamelen en zoveel mogelijk met antwoorden 

beschikbaar maken als "frequently asked questions" voor alle ouders. Ons streven is dit overzicht op 

10 april beschikbaar te maken, dus willen jullie je vragen zo snel mogelijk doorsturen? Als er veel 

belangstelling is kunnen we in de week van 14 april een online vragensessie opzetten. Laat ons dus 

ook weten of je daar behoefte aan hebt. 

Met vriendelijke groeten, 

De MR 

 

       

Berichtje van de Ouderkamer 

Lieve  ouders, 
 
Helaas geen school en fysieke lessen dus ook geen Ouderkamer. De wereld is ineens heel anders. 
We zitten binnen en de kinderen krijgen huiswerk. Als ouder ben opeens ook een beetje juf of 
meester. Hopelijk kan een ieder wat positief uit deze periode halen.  Op de site : 
https://www.opvoeden.nl/coronavirus-10355/ staan tips en handige sits.   
 
Als het allemaal even niet lukt trek gerust aan de bel of stuur een mailtje 
(mirjam.kane@amosonderwijs.nl). Wij doen ons werk op afstand. 
 

mailto:vragen.museum-kwartier@amosonderwijs.nl
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Sterkte gewenst van ons allemaal!  
Mirjam en Gertrude (KDV/BSO) 
 
 
 
 
 

 

Gezellige paasdagen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MR oudergeleding: 

Frank Reef: voorzitter 

Bram Wijngaarden: secretaris 

 

MR personeelsgeleding: 

Ellen van de Geer (groep 7/8 A) 

Jacobien Gerbrandy (groep 3) 

 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad. 

 

Vertrouwenspersoon AMOS: 

Minke Fuijkschot: m.fuijkschot@hetabc.nl 

 

 


