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Voorlezen: dat gebeurt normaal 
gesproken heel veel op De Hilt. 
Twee jaar geleden was schrijver 
Jacques Vriens op bezoek, die 
vooral bekend is van zijn boek 
Achtstegroepers huilen niet en  
de verhalen van Meester Jaap.  
Uit dit laatste boek leest Jacques 
Vriens nu voor – De Hilt plaatste 
voor alle fans het linkje naar 
YouTube op de website.

“ Speciaal onderwijs blijft  
ook nu maatwerk”

“Zoals we op school maatwerk 
bieden, proberen we dat nu ook  
op afstand te doen”, onderstreept 
directeur Geert Rosielle van De 
Hilt in Helmond. “Elke leerkracht 
houdt veel contact met leerlingen 
en ouders. Dat vele contact wordt 
zeer gewaardeerd, merken we. 
We laten weten dat we echt snap-
pen dat het ook niet makkelijk is 
voor ouders.”

De Hilt vangt op dit moment geen 
kinderen op van ouders in cruciale 
beroepen. Teamleden die gezond 
zijn, komen wel naar school om – 
op de juiste afstand van elkaar- 
samen per dag te bespreken wat 
nodig is om kinderen zo goed  
mogelijk te laten leren thuis. 
Natuurlijk gaat ook speciale  
aandacht uit naar de leerlingen  
die examen doen.

“Naast het schoolwerk proberen 
we kinderen en ouders ook te  
helpen door meerdere keren per 
week iets leuks te posten op onze 
website”, vertelt Geert. “Voor ons 
is ook dat een manier om ouders 
thuis te ondersteunen.”

Boeken opgehaald  
of thuisbezorgd

Om goed thuis aan de slag te  
kunnen, heb je niet alleen je iPad 
of computer nodig, maar ook  
leerboeken. De juiste stapel lag 
snel klaar voor alle leerlingen 
toen bekend werd dat de scholen 
dichtgingen. 

Wie de boeken en het andere 
schoolwerk niet kon komen  
ophalen, kreeg die keurig thuis- 
bezorgd. Leerlingen in het  
speciaal onderwijs kregen ook 
dagplanningen mee, die helpen 
bij de rust en structuur thuis.

Wie jarig is, wordt op De Hilt altijd  
uitgebreid in het zonnetje gezet en  
mag de klassen langs om felicitaties  
in ontvangst te nemen. Dat kan nu niet, 
maar daar bedacht het team van  
De Hilt een leuke digitale en persoon-
lijke verrassing voor. Die natuurlijk  
geheim moet blijven …

Blijven bewegen is belangrijk, maar als ouder ben je natuurlijk  
geen volleerd leerkracht bewegingsonderwijs. Sjoerd is dat wél! 
Daarom zette hij op de website van De Hilt een leuk filmpje online 
met beweegtips. Teamleden deden mee, net als in het televisie-
programma Nederland in beweging. Alle oefeningen zijn zo 
uitgekozen dat je die prima thuis of in de tuin kunt doen.

Blijven  
bewegen!

Fritz Hörter is als creatieveling 
van De Hilt meteen aan de slag 
gegaan met een leuke fotoklus 
voor leerlingen. Wie na alle sel-
fies eens op een andere manier 
aan de slag wil met fotografie, 
krijgt van hem in een leuk filmpje 
tips en uitdagingen om een foto-
verhaal te maken.

�  de-hilt.nl

Op 8 en 9 april zou het weer gaan gebeuren: het traditionele  
Hiltfestival. Helaas kan dit in 2020 niet doorgaan, een breuk in  
de tradities van de school. Kinderen, ouders en medewerkers zijn  
natuurlijk enorm teleurgesteld: iedereen had zich er bijzonder op  
verheugd. Het team zoekt naar een nieuwe datum als de scholen  
weer open zijn.

Het Hiltfestival – met tal van bijzondere optredens van leerlingen  
en medewerkers - is één van de festiviteiten die De Hilt organiseert 
om kinderen te laten groeien in hun sociaal-emotionele ontwikke-
ling. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook tijdens het even traditionele 
HeGeWiPi, waarbij leerlingen optredens van medewerkers van 
de school nadoen en zo leren schitteren op het toneel.

De orthopedagoog van De Hilt 
denkt ook met de gemeente 
Helmond mee als extra jeugd-  
of gezinshulp nodig is in gezinnen 
doordat kinderen nu niet naar 
school kunnen. Spanningen  
kunnen thuis oplopen en dan is  
extra begeleiding soms nodig.

Hiltfestival  
(helaas!) verzet

Geen optredens in april zoals vorig jaar … 
Het Hiltfestival moest worden verzet.

Fotograferen maar!

Lekker lezen

https://www.de-hilt.nl/
https://www.de-hilt.nl/Home/Nieuws/175344/Foto-challenge
https://www.de-hilt.nl/Home/Nieuws/175346/verhalen-van-Meester-Jaap

