
 

Datum: 06-04-2020 

Onderwerp: Microsoft Teams, rapporten en ophaalmoment 14 april 

 

Beste ouders, verzorgers en kinderen,  

Verschillende collega’s hebben diverse manieren geopperd om in contact met leerlingen te komen 

en/of uitleg op afstand te kunnen geven. Ook van leerlingen en ouders komen berichten dat hier 

behoefte aan is.  

Wij hebben ervoor gekozen om met Microsoft Teams met collega’s en leerlingen te gaan 

communiceren om onderwijs op afstand te verbeteren. Ik vraag u de tijd te nemen om met uw 

kind(eren) Microsoft Teams te bekijken middels uitleg voor en door kinderen: 

https://youtu.be/ZWXMNwn5pLc  

Daarbij vraag ik uw geduld zodat leerkrachten ook de tijd krijgen om dit systeem te leren kennen en 

ermee te werken. Op dinsdag 14 april krijgen alle leerlingen hun eigen e-mailadres en wachtwoord. 

U kunt Teams dan downloaden op IPad, laptop of telefoon, daarna inloggen. U 

krijgt van de leerkracht meer informatie wanneer het eerste vergadermoment 

met de klas op Teams gepland wordt via FIEP. Hou dit dus goed in de gaten. 

Hopelijk helpt dit middel om de kinderen nog beter te kunnen helpen op 

afstand met hun werk. 

Schema groepstijden Microsoft Teams 

 Dit zijn de vaste momenten waarop leerkrachten de kinderen uit de klas kunnen spreken. Dit 

schema is opgesteld om ouders en kinderen de gelegenheid te geven laptops of tablets te 

delen binnen het huishouden.  

 Naast de vaste tijden kunnen er per groep ook naar mogelijkheid aparte afspraken met 

individuele of groepjes leerlingen gemaakt worden. Denk hierbij aan bepaalde instructie 

momenten of het bekijken van instructievideo’s.  

 

https://youtu.be/ZWXMNwn5pLc


 Dinsdag Leerkracht Donderdag Leerkracht 

1/2A 09.00 – 09.30 Jessica 09.00 – 09.30 Jessica 

1/2B 09.00 – 09.30 Nicole 09.00 – 09.30 Hermien 

Groep 3 09.30 – 10.00 Lisetta 09.30 – 10.00 Lisetta 

Groep 4 10.00 – 10.30 Liesbeth 10.00 – 10.30 Liesbeth 

Groep 5 10.30 – 11.00 Gaby 10.30 – 11.00 Gaby 

Groep 6 11.00 – 11.30 Sandra 11.00 – 11.30 Jolanda 

Groep 7 11.30 – 12.00 Roy 11.30 – 12.00 Cecilia 

Groep 8 12.00 – 12.30 Pymm 12.00 – 12.30 Pymm 

 

Rapporten 

We hebben besloten om de rapporten toch mee te geven. Het gaat anders erg lang duren. Dat 

betekent dat de rapporten tijdens het ophaalmoment van dinsdag 14 april 2020 ook meegegeven 

gaan worden en dat de rapportgesprekken via Teams of telefonisch plaatsvinden.  

14 april Ophalen rapporten  

14 april t/m 17 april Start inschrijving via FIEP voor telefonisch of via Teams rapportgesprek 

20 april t/m 23 april Rapportgesprekken Teams of telefonisch 09.00 – 17.00u 

 

Rooster ophaalmoment 14 april  

Rooster ophaalmoment dinsdag 14 april 

Kleutergroepen/ Peutergroepen 08.30 uur 

Groep 3 09.00 uur 

Groep 4 09.30 uur 

Groep 5 10.00 uur 

Groep 6 10.30 uur 

Groep 7 11.00 uur 

Groep 8 11.30 uur 

 

Met vriendelijke groet, 

Carina Tettero 


