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Leerlingen 
maken hun 
verslag van 
de dag

Rungraaf 
verbindt online

“Ontzettend fijn dat Aloysius alle ICT-zaken 
zo goed op orde heeft”, vindt directeur  
Jos Vinders van De Rungraaf in Eindhoven.

“Omdat wij als medewerkers allemaal een MacBook 
hebben en in een veilige omgeving thuis kunnen 
werken, was die stap makkelijk te nemen. Wie als 
kind en ouders zelf thuis geen iPad of laptop heeft, 
leent er één van school. Iedereen kan dus aan de 
slag", vertelt Jos Vinders.

Thuis zó inloggen
“De digitale software die we op school voor lessen 
gebruiken, is thuis goed toegankelijk voor kinderen en 
ouders. Uitgevers sturen ook steeds updates. Via onze 
website geven we kinderen en ouders ook veel tips en 
houden elkaar op de hoogte. We krijgen heel veel foto’s 
en filmpjes toegestuurd en daarvan plaatsen we 
steeds een selectie online. Dat inspireert andere 
kinderen en ouders ook weer, hopen we.

Voorbereiden op verveling
“Zo’n eerste tijd thuis lukt het allemaal nog wel.  
Het is nieuw en spannend en misschien ook wel een 
beetje leuk. Maar als dit langer duurt, denk ik dat 
kinderen zich meer gaan vervelen. Dan wordt het  
ook voor ouders lastiger om hun kind te motiveren.  
We denken dus ook goed na hoe we gezinnen ook  
dan goed kunnen ondersteunen.”

Een ode aan de thuisonderwijzende ouder!

Meester Bart Jansen schreef, speelde en zong een  
persoonlijke ode aan de thuisonderwijzende ouder!  
Meer dan verdiend, want er komt véél op ouders af.  
Dus deelt De Rungraaf deze clip graag.

Relaxoefeningen
 
In deze vreemde tijd kun je als kind én ouders zomaar last  
hebben van stress. Daarom kregen leerlingen en ouders via 
de website handige tips voor ReChill-oefeningen van Akwasi,  
te vinden op de site van Schooltv.

Martin vlogt

Martin zit in de klas bij juf Anne en juf Geertruida. 
Hij liet zijn juffen via een geweldige vlog weten hoe 
zijn dag was.

Hallo,  
ik ben begonnen met de  
vissen eten te geven, 
daarna werkte ik  
en daarna pauze  
en ik zat met knor buiten.  
Ik had Gynzy gedaan.

Ik kookte en nog meer koken  
en ik eet  
en ik weeg de aardappel  

en ik heb breuken gedaan  
42 bladzijdes zijn dat  
en ik gym.

Dagboek van Jasper
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�  Bekijk alle filmpjes op  
de site van De Rungraaf

https://www.rungraaf.nl/
https://www.rungraaf.nl/Home/COVID-19
https://www.rungraaf.nl/Home/COVID-19
https://www.rungraaf.nl/Home/COVID-19
https://www.rungraaf.nl/Home/COVID-19
https://www.rungraaf.nl/Home/COVID-19

