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Betreft: update scholensluiting
Geachte heer, mevrouw,
Ik beloofde u vandaag een update m.b.t. de scholensluiting. Vandaag is er heel veel overlegd
binnen de teams. Allereerst was er de vraag of en hoeveel kinderen zich zouden melden.
Vervolgens zijn plannen gemaakt op welke manier er de komende 3 weken
onderwijsactiviteiten aangeboden kunnen worden. Daarop wordt alles in gereedheid gebracht
om dat vanaf woensdag 18 maart mogelijk te maken. U leest daarover in het vervolg van de
brief. Ik wil directeuren en schoolteams heel hartelijk danken voor de manier waarop
zij na de persconferentie van zondagmiddag 17.00 uur aan het werk zijn gegaan.
De maatregelen vanuit de overheid zijn op een rustige manier door u opgepakt. Het aantal
kinderen dat zich vanmorgen meldde was beperkt. Het varieerde van 0 tot 4 op de
verschillende scholen. Wij denken dat het thuis houden van de kinderen de beste optie is. Wij
moedigen u dan ook aan zoveel mogelijk zelf opvangmogelijkheden te zoeken en/of
te organiseren. Mocht u daar echt niet in slagen dan hanteren wij de richtlijn vanuit de
overheid dat alleen die kinderen worden opgevangen waarvan beide ouders (tegelijkertijd) aan
het werk zijn binnen de zgn. vitale beroepen. Wij stellen het op prijs dat u aan de school
doorgeeft of en zo ja, op welke dagen u daarvan gebruik wilt maken. Kinderen die naar school
komen, moeten dan wel hun materialen van school meenemen.
Vandaag en morgen maken de scholen voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 lespakketten
gereed. Deze bestaan uit allerlei methodisch materiaal (lesboeken, werkboeken, schriften enz.)
waaruit de leerlingen de komende 3 weken thuis kunnen werken. Het is niet de bedoeling dat
zij daar ‘zomaar’ mee aan het werk gaan. De leerkracht mailt per week een weektaak waarin
per vak gerichte opdrachten staan vermeld. Daarbij rekenen wij met ca. 2 uur werktijd per
dag. Wij willen aan u vragen dit werk te corrigeren en met uw kind te bespreken. U ontvangt
daarvoor waar nodig antwoordenbladen per mail van de leerkracht.
Daarnaast wordt hard gewerkt aan onderwijs op afstand via de computer. Dat zal vooral vorm
krijgen via de lesomgeving van de educatieve uitgeverijen. Meestal is daarvoor een inlog
vereist. Die inlog wordt vandaag en morgen voorbereid. Het kan dus zo zijn dat u een dezer
dagen een mailbericht ontvangt met daarin gegevens om thuis zo’n inlog te activeren. Let op,
ieder kind krijgt een eigen inlog.
U ontvangt dus een mail per kind. Dus bij 2 kinderen, 2 mails, bij 3 kinderen 3 enz. Tegelijk
met het lespakket dat op dinsdag gereed is krijgen de kinderen ook een laptop mee naar huis
waarop zij dit digitale huiswerk kunnen maken.
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Hiervoor vragen wij uw bijzondere aandacht. Het is op dit moment teveel werk om voor iedere
laptop een gebruikersovereenkomst af te sluiten. Wij geven de laptops daarom mee in het
vertrouwen dat u:
toeziet op een verantwoord gebruik, kinderen bezoeken geen omstreden
websites, maar alleen de omgeving voor schoolwerk;
voorzichtig met de laptops omgaat, schade of kwijt raken wordt in rekening
gebracht.
Er is binnen directie en teams ook gesproken over diverse reeds geplande activiteiten in de
periode t/m 6 april. Het spreekt voor zich dat die ook worden gecanceld. Wellicht dat ook
activiteiten die kort na 6 april gepland staan op voorhand worden geannuleerd. De scholen
zullen u daarover zelf informeren.
De communicatie wordt na deze brief door de scholen zelf overgenomen. Veel afspraken zijn
namelijk school specifiek en situatie afhankelijk. Indien nodig of gewenst volgt weer een
centraal schrijven vanuit de PCPO Krimpenerwaard.
Ik wens u als ouders en de teams van de scholen sterkte en wijsheid in de ontstane situatie.
Wij hopen en bidden dat die zich snel weer ten goede keert.

Met een hartelijke groet,
G.T. (Gert) Tissink,
directeur-bestuurder

School specifieke informatie:
De leerkrachten van groep 1-2 mailen morgen alle zaken die nodig zijn voor de
kinderen van groep 1-2. De ouders van de kinderen van groep 3-8 kunnen de
materialen dinsdagmiddag 17 maart op school in de klas van hun kind komen
ophalen volgens onderstaand rooster:
Ouders met een achternaam die begint met de letter A t/m D van 13.00-13.30 uur
Ouders met een achternaam die begint met de letter E t/m H van 13.30-14.00 uur
Ouders met een achternaam die begint met de letter I t/m R van 14.00-14.30 uur
Ouders met een achternaam die begint met de letter S t/m Z van 14.30-15.00 uur
We gaan er vanuit dat één van de ouders met een grote stevige tas komt i.v.m. de
grote hoeveelheid materialen. Ook krijgt ieder kind in groep 4-8 een laptop met
oplader mee naar huis. Het is zaak dat hier voorzichtig mee omgegaan wordt.
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