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Uit de directiekamer. 

CORONAVIRUS  
Het is een hele bijzondere periode. Een schoolgebouw zonder de 
aanwezigheid van al onze leerlingen, moet wat ons betreft zo kort mogelijk 
duren. Maar natuurlijk begrijpen we en staan we achter de keuzes die vanuit 
de overheid komen.  Dat  geldt eveneens voor de aanscherping van de 
maatregelen. En wat staat ons nog te wachten?   
  
Deze periode geeft een unieke kans om het leerproces van uw kind(eren) 
van dichtbij te volgen. We hopen dat u daar ook van kunt genieten. Vanaf 
afstand wordt er door ons team heel hard gewerkt om het onderwijs aanbod 
te verzorgen en dat te volgen. Daarnaast  voorzien we in de noodopvang. We zien nog steeds dat het u lukt om 
kinderen vooral zelf, ongetwijfeld met hulp, op te vangen (Dat geldt voor 98/ 99% van de leerlingen). 
  
Er wordt volop gespeculeerd over de verlenging van de sluiting van de scholen tot de meivakantie, of zelfs tot 1 
juni. Maar duidelijkheid is er nog niet. Dinsdag a.s. zal daar meer duidelijkheid over gaan komen. We 
verwachten dat de scholen zeer waarschijnlijk ook na 6 april nog dicht zijn, maar de minister wil wachten met 
een besluit totdat de uitkomsten van een belangrijk coronaonderzoek bekend zijn. De onzekerheid over de 
termijn waarop we de kinderen weer mogen ontvangen op school maakt dat we met verschillende scenario’s te 
maken kunnen krijgen en dat we over veel punten moeten nadenken en uiteindelijk moeten beslissen.  Dat 
maakt het werk er voor ons niet makkelijker op. Desondanks heb ik veel waardering en respect voor alle 
collega’s die met tomeloze inzet aan het werk zijn.  
  
Onderwijsaanbod 
Voor de kinderen is er iedere week een nieuw aanbod dat per mail wordt verspreid. We hebben afgesproken 
dat u dat aanbod ontvangt op de vrijdagen. Ritme aanbrengen in het werk thuis is belangrijk en daardoor geven 
we zoveel mogelijk aan per dag wat er moet gebeuren.  
Er wordt volop gebruik gemaakt van digitale manieren om in contact te komen met elkaar. Soms zelfs al met 
een hele klas. Fantastisch natuurlijk. De leerkrachten van uw kind(eren) geven aan op welke momenten vragen 
beantwoord kunnen worden, wanneer er contact opgenomen wordt met uw kind (of met u). Etc. 
  
Op een enkele uitzondering na zien we dat het werk wordt gemaakt. We doen navraag indien het niet lukt. 
  
We hebben er voor gekozen om de eerste drie weken nagenoeg te werken zonder werkboeken, werkbladen e.d. 
thuis. We gaan verder inventariseren of we dat zo doorzetten of dat wanneer de verlenging van de sluiting van 
de school verlengd wordt, we toch over gaan tot het laten ophalen van materialen.  
 
Langs deze weg wil ik u melden dat wij volgende week donderdag 2 april ons weer melden met onze 
nieuwsbrief. We proberen na de persconferentie van dinsdag a.s. zo vlot mogelijk tot eenduidige team 
afspraken te komen.  
 
U hoort van ons!! 
 
 

René Jansen (directeur schoolB)  

 

 

 



Hoe communiceren wij dan nu met elkaar?? 

De eerste week na het sluiten van school!! (Wel met afstand van elkaar en een aantal via de telefoon) 

 

Na de extra verscherpte maatregelen. Iedereen achter zijn eigen laptop via Google Teams.  
(Wat worden we ICT-vaardig zeg!) 
 

 

 


