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Geachte ouders,

Op 4 januari is voor de tweede keer het onderwijs op afstand gestart. Inmiddels is duidelijk dat de
scholen in ieder geval tot 25 januari gesloten zullen blijven.
In de brief van 15 december heb ik u geïnformeerd over wat wij met de ervaringen van de eerste
schoolsluiting hebben gedaan.
Het is bijzonder fijn om te horen dat er waardering is voor de slag die is gemaakt. Men is tevreden
over de veranderingen en over het algemeen kunnen kinderen beter en gemotiveerder aan de
slag.
Dat neemt niet weg dat er veel hindernissen genomen moeten worden. Er wordt veel gevraagd
van u als ouders en van de school. Als school buigen wij ons over mogelijke gevolgen van de
situatie. Het welbevinden van de kinderen, het bereiken van onderwijsdoelen en ook de gevolgen
voor de overgang van groep 8 naar het VO. Het heeft onze volle aandacht!
Velen van u moeten nu het ondersteunen bij onderwijs op afstand combineren met het
thuiswerken en het organiseren van het huishouden. Wij zijn ons ten volle bewust van het feit dat
wij met elkaar een bijzondere, maar ook zware tijd doormaken.
Daarom geldt ook nu ons uitgangspunt: kijk wat mogelijk is, doe wat kan.
Het belangrijkste is dat u als gezin zo harmonieus mogelijk door deze periode komt. Eventuele
‘achterstanden’ waarvoor je bang zou kunnen zijn, verander je niet door ruzie of frustraties om
het thuiswerk. Stel het welbevinden van de kinderen en uzelf voorop!
Het standpunt m.b.t. de noodopvang is ongewijzigd.
Het standpunt is ingegeven door de zorg over de combinatie van noodopvang en onderwijs op
afstand. Daarbij komt dat iedereen in afwachting is van de nieuwe cijfers en mogelijk veranderde
besmettingsrisico's. Ik hoop dat u begrip heeft voor onze (lastige) positie hierin.
Totdat de scholen weer verantwoord open kunnen, blijven wij ons inspannen voor het onderwijs
op afstand. Wij zijn blij met positieve, opbouwende feedback en passen aan waar dat gewenst en
mogelijk is. Daarbij zijn wij er met u van overtuigd dat er niets gaat boven het echte onderwijs in
de klas, waarbij we elkaar ontmoeten, samen leren en plezier hebben!
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