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Zandoogje 1 

Zekerheid 

Een stille school. Geen kinderen. En toch wordt 

er keihard gewerkt. In een paar dagen tijd 

omschakelen naar thuisonderwijs. Als iemand 

mij dit een tijdje geleden gezegd had… 

 

Het is een rare tijd. Veel zekerheden vallen 

weg. Onze agenda’s gaan ondersteboven en 

wat normaal leek, is niet meer normaal. 

 

Mijn ‘lievelingspsalm’, is 68:10 

Juist deze week, las ik hem nog een keer. 

Iedere keer als ik hem lees of zing, is er weer 

iets nieuws dat mij raakt. 

Lees hem maar eens écht, en nog eens, en 

nog eens… 

https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=68

&psvID=10 

 

Hoe bijzonder deze tijd ook is. Hoe snel onze 

grip op de realiteit weg lijkt te vallen. Hoe 

enorm nu ook blijkt dat alles misschien niet zo 

maakbaar is als wij dachten. Er is er één die 

altijd grip op de situatie heeft. Waar we op 

kunnen bouwen. Waar we terecht kunnen. Hij 

is altijd dezelfde. Hij geeft zekerheid, 

perspectief en vastigheid. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SC3pAJpJI

FY (evt. beeld uit, geluid aan) 

 

Herman van den Berkt 
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agenda – week 14 

lied van de 

week 

 

Psalm 12 : 7 (groep 3-8) 

zondag  

29 maart 

 

 

 

maandag  

30 maart 

 

 

 

dinsdag  

31 maart 

Aron B. (8 jaar) 

Pippa B. (6 jaar) 

 

woensdag   

1 april 

 

Charlotte M. (9 jaar) 

donderdag  

2 april 

Kyan vd H. (8 jaar) 

Meester Herman (39 jaar) 

 

vrijdag  

3 april 

Finn d B. (8 jaar) 

 

 

zaterdag  

4 april 

Dean B. (10 jaar) 

Elin S. (7 jaar) 

 

agenda – week 13 

lied van de 

week 

 

Psalm 142 : 5 (groep 5-8) 

zondag  

22 maart 

Ezra K. (5 jaar) 

Marijn v W. (13 jaar) 

 

maandag  

23 maart 

 

 

dinsdag  

24 maart 

 

 

 

woensdag 

25 maart 

Lucas vd H. (6 jaar) 

 

 

donderdag    

26 maart 

 

Roseline L. (8 jaar) 

Tristan N. (12 jaar) 

vrijdag  

27 maart 

Lisa H. (9 jaar) 

 

 

zaterdag  

28 maart 

 

 

 

http://www.hsn-scholen.nl/
https://psalmboek.nl/zingen.php?psID=68&psvID=10
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https://www.youtube.com/watch?v=SC3pAJpJIFY
https://www.youtube.com/watch?v=SC3pAJpJIFY
https://www.facebook.com/pages/De-Hoeksteen-Nijkerk/473704219421697
https://twitter.com/de_hoeksteen
mailto:directie.hoeksteen@hsn-scholen.nl
http://hoeksteen.hsn-scholen.nl/


 
 

 

‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Thuisonderwijs  
Wie had dat een tijdje geleden kunnen bedenken. De 
scholen dicht en thuisonderwijs. In een paar dagen 
tijd heeft het team van De Hoeksteen dit 
georganiseerd.  
Maandagmorgen zijn we als team bij elkaar gekomen 
en daarna hebben de bouwen dit op poten weten te 
zetten. 
Wat. Een. Werk.  
Maar we doen het graag, voor de kinderen. Behalve 
het praktisch, organisatorische deel, en een enorme 
gedrevenheid om deze klus met elkaar te klaren, zie 
ik ook veel creativiteit en samenwerking. Dit ondanks 
het gegeven dat de eerste dagen een aantal digitale 
voorzieningen de hoeveelheid maar moeilijk aan 
konden. 
 
Maar we zijn ook realistisch. Het aanbod dat we nu 
(kunnen) bieden, zal nooit de hoeveelheid en kwaliteit 
zijn die we in écht contact met de kinderen op school 
in de klas kunnen bieden. We streven er wel naar. 
Ook worden we er, gedurende de tijd, handiger en 
beter in. 
 
Maar datzelfde zal voor u als ouders thuis ook 
gelden. Ook van u wordt er best veel gevraagd in 
deze weken. Eén of meerdere kinderen begeleiden 
met het thuiswerk, maar daarnaast misschien ook uw 
eigen werk of andere activiteiten. Het is een 
behoorlijke combinatie. Probeer hierin realistisch te 
blijven in uw verwachtingen. Er zal verschil zijn 
tussen zowel de mogelijkheden van u als ouders, en 
de mogelijkheden van de kinderen. Thuis werken is 
anders dan op school werken. Dat beseffen wij ons 
op school ook. 
 
Bedankt 

Voor alle mails, appjes, telefoontjes met bedankjes 
en de waardering voor alles wat op poten gezet 
worden. 
Namens het team: dat doet goed! 
 
Tegelijkertijd beseffen we ons erg goed dat wij niet de 
enigen zijn die een stap harder lopen. Dat geldt voor 
meerdere beroepsgroepen, maar ook voor de 
gezinnen thuis. 
 
Structuur 
Een belangrijk advies is om de kinderen thuis een 
vaste dagstructuur te bieden.  

 Gezamenlijk opstaan, ontbijten.  
 Vaste werk- en pauzetijden.  
 En vergeet zeker ook de beweging niet. Liefst 

inclusief een frisse neus halen. 
De ‘ouderwetse’ termen Rust, Reinheid en 
Regelmaat, zijn extra belangrijk voor de kinderen om 
deze periode houvast te hebben. Maak bijvoorbeeld 
op een groot vel papier een dagrooster en hang deze 
centraal in huis op. 
 
Opvang 
Vanuit de overheid hebben scholen de taak gekregen 
op opvang te organiseren voor de kinderen van 
ouders in vitale beroepen, in het geval dat opvang 
niet in eigen kring te regelen valt. 
 
Ook op De Hoeksteen vervullen we waar nodig deze 
rol. Daarvoor wordt zoveel mogelijk extern personeel 
ingezet, zodat de collega’s zich zoveel mogelijk op 
onderwijs kunnen blijven richten. 
Daarom is het van belang, dat we de behoefte tijdig in 
kaart hebben. 
Daarom de dringende vraag: Mocht u volgende week 
hiervan gebruik moeten maken, wilt u dit dan uiterlijk 
morgen (vrijdag) doorgeven? Dat lijkt vroeg, maar is 
voor onze personele bezetting wel noodzakelijk. 

 
Boeken 
Helaas heeft ook de bibliotheek Nijkerk haar deuren 
voorlopig moeten sluiten. Een groot gemis voor de 
kinderen, waarvoor het juist in deze periode van 
belang is dat zij blijven lezen. 
Daarom willen we het bestaande 
zwerfboekensysteem uitbreiden. In de mail heeft u 
hierover een bericht gekregen, maar hierbij 
nogmaals: In het halletje aan de Boni-kant, staan een 
aantal grote kasten. Daarin willen we zoveel mogelijk 
boeken zetten, die we als zwerfboeken kunnen 
gebruiken.  
De kinderen kunnen dan (maximaal twee personen 
tegelijk in de ruimte) zelf een boek halen, en er zelf 
een boek neerzetten.  
Daarvoor willen we de startvoorraad zo groot mogelijk 
maken.  
 
Dus een dringende vraag:  
Heeft u thuis boeken die u zelf niet meer 
gebruikt? Boeken die nog wel goed genoeg zijn 
qua kwaliteit, maar waar u een ander blij mee kunt 
maken? Breng ze dan morgen tussen 9.30 en 
10.30u op school, bij de ingang aan de Boni kant! 
Alle boeken van groep 1 t/m 8 zijn welkom, maar 
met name boeken voor de kinderen in groep 1 t/m 
4 zijn extra welkom.  
 
Met elkaar houden we de kinderen aan het lezen!  
Na inzameling zullen we onze eigen, extra 
grote  'zwerfboekenbibliotheek' open stellen voor alle 
kinderen in de wijk. Daarover volgt verder bericht. 
 
Bericht vanuit het crisisteam 
Binnen de HSN is vorige week vrijdag een crisisteam 
geformeerd. In dit crisisteam nemen de algemeen 
directeur, twee directeuren en de bovenschools ICT-
er plaats. Vanuit dit team wordt regelmatig de situatie 
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besproken en worden waar nodig HSN-brede lijnen 
uitgezet. Onderstaand vindt u vanuit dit crisisteam 
een bericht: 
 
Bericht van het corona crisisteam - 19 maart 2020 
In deze eerste week waarin de scholen gesloten zijn 

is door onze medewerkers en directie met veel 

energie en creativiteit gewerkt aan onze twee 

hoofdtaken: 

1. Het bieden van onderwijs op afstand en het 

onderhouden van contact met kinderen en 

hun ouders hierover. 

2. Het bieden van opvang aan (gezonde) 

kinderen waarvan één van de ouders 

werkzaam is in een cruciale beroepsgroep en 

zij zelf niet in opvang kunnen voorzien.  

Onderwijs op afstand 

De leerkrachten houden contact met u over het 

onderwijs aan uw kind. We realiseren ons dat deze 

situatie in een aantal gevallen verre van ideaal is en 

veel van u vraagt. Het is echter het beste wat we 

kunnen doen in deze omstandigheden. Leerkrachten 

worden opgeroepen om in lijn met de landelijke 

maatregelen zoveel mogelijk thuis te werken en waar 

nodig beschikbaar te zijn voor opvang. 

Opvang 

In de komende periode willen we naar vermogen ons 

inzetten om opvang te bieden aan kinderen  

 waarvan één van de ouders werkzaam is in 
een cruciale beroepsgroep;  

 zij zelf niet in opvang kunnen voorzien;  

 die gezond zijn en geen griep- of 
verkoudheidverschijnselen vertonen. 
 

Heeft u voor volgende week behoefte aan opvang en 

voldoet u aan bovenstaande voorwaarden dan kunt 

contact leggen met de directeur van uw school. 

Graag uiterlijk voor vrijdag 20 maart 15.00 u.  

Eindtoets vervalt 

Minister Arie Slob heeft aangekondigd dat de scholen 

dit jaar geen eindtoets gaan afnemen bij de leerlingen 

in groep 8. De prioriteit in het primair onderwijs ligt op 

dit moment bij de opvang van leerlingen en de 

organisatie van onderwijs op afstand, aldus de 

minister in een nieuwsbericht en een brief aan de 

Tweede Kamer. 

De landelijke maatregelen hebben als doel dat zo min 

mogelijk ernstig ziek worden en tegelijkertijd dat 

zoveel mogelijk mensen immuun worden voor de 

ziekte. Het is nog niet bekend hoel ang dit zal duren 

en hoelang de maatregelen van kracht zijn. We 

hopen dat de situatie snel verbetert en de kinderen 

weer naar school kunnen. Tegelijk bereiden we ons 

voor op een langere periode van sluiting en onderwijs 

op afstand. We zijn blij en dankbaar met alle begrip, 

vertrouwen en waardering die onze medewerkers 

deze week ontvingen.  

We hopen en bidden dat we als HSN gemeenschap 

met elkaar deze periode goed doorkomen en dat we 

de kracht en flexibiliteit ontvangen om op lastige 

momenten vol te houden en de situatie te 

aanvaarden. Laten we vertrouwen op onze Hemelse 

Vader en oog houden voor elkaar. 

Hartelijke groet, 
Marco van der Zwaard 
Algemeen directeur – corona crisisteam HSN 
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