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Beste ouders, verzorgers,
Doordat de kinderen in ieder geval tot en met 28 april niet op school komen zijn we tot en met de
meivakantie gesloten. We begrijpen dat deze situatie veel vraagt van de kinderen. En ook van u als
ouders, verzorgers, eigenlijk meer dan gevraagd kan worden. Want u moet naast uw werk en
mogelijke zorgtaken nu vaak noodgedwongen een grote rol in het onderwijsproces van uw kinderen
nemen.
Omdat er van u plotseling veel verwacht wordt in het leerproces van uw kinderen is er een speciale
site vanuit het ministerie in het leven geroepen waarop, speciaal voor ouders, ondersteuning te
vinden is: https://ouders.lesopafstand.nl/ Daar kunt u praktische tips vinden over pedagogiek en
didactiek. Een beetje hulp wellicht bij deze opgave die mogelijk voor u lastig is en blijft.
In deze brief willen wij u meer helderheid bieden bij vragen die u mogelijk hebt over de voortgang
van een aantal zaken zoals: eerste schoolkeuze gesprekken groep 7, schoolkamp, schoolreis,
schoolfeest, afscheid van groep 8.

Schoolkamp en schoolreis.
Ongeacht of we nu starten na de meivakantie of niet: schoolreis en schoolkamp gaan in ieder geval
niet door. We vinden de risico’s te groot om met grote groepen kinderen op pad te gaan. Want al
zou de school beginnen, dan nog hebben we begrepen van onze minister-president, dat we nog
geruime tijd 1,5 meter afstand moeten houden. Alleen dat al maakt het onmogelijk om met veel
volwassen begeleiders met een grote groep kinderen op pad te gaan.

Vooruitblik: als de scholen weer open gaan
Ondanks alle inzet voor het afstandsonderwijs is het hopelijk toch binnen afzienbare tijd weer open
gaan. We denken nu met elkaar na over hoe we weer opstarten met een passend aanbod voor de
kinderen. We verwachten verschillen die zijn ontstaan in de voortgang van leerlingen tijdens het
thuisonderwijs. Niet alle kinderen zullen dezelfde begeleiding van hun ouders hebben gehad.
We buigen ons over een ‘aansluit programma’ dat we uitvoeren zodra we weer open zullen gaan. En
we willen hierbij vooral oog houden voor kansengelijkheid en voor die leerlingen die thuis weinig
ondersteuning hebben gehad.

Door het vervallen van de eindtoets hebben de kinderen van groep 8 geen kans gekregen op een
mogelijke bijstelling van het schooladvies. We zijn op dit moment aan het afstemmen over een
soepele overgang. Bijvoorbeeld door een warme overdracht in de komende maanden en door extra
maatwerk in de brugklas.
Voor de kinderen van groep 7 zouden we in de week na de meivakantie schooladviesgesprekken
voeren. Deze voeren we nu wat later, half juni, hopende dat we deze dan in live gesprekken kunnen
voeren met het kind en de ouders samen op school. Als blijkt dat dat ook niet lukt dan zullen we via
Zoom deze gesprekken gaan voeren.
Ook heeft u mogelijk vragen over het al dan niet bevorderen van kinderen naar het volgende leerjaar
en de rapporten. Komende week gaan we op deze vragen antwoorden geven.
We denken ook na over de wijze waarop we het afscheid van groep 8 kunnen vormgeven. Ook
hiervoor hebben we diverse scenario’s in beeld. We gaan binnenkort de kinderen en de ouders van
groep 8 hier afzonderlijk over informeren.
We onderstrepen tot slot dat we de kinderen, u en leerkrachten niet mogen en willen verplichten
om gemiste onderwijstijd in te halen in de schoolvakanties. Uiteraard is het mogelijk om
afstandsonderwijs of extra begeleiding te bieden op vrijwillige basis, maar kinderen en u als ouders
met een extra onderwijstaak en de leerkrachten hebben vakantie nodig. Om uit te rusten en weer
fris te kunnen beginnen. De noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft
mogelijk ook in de meivakantie beschikbaar. Daarvoor worden nu met het onderwijs en de
kinderopvangsector plannen ontwikkeld, waarover de ouders die het betreft, eerder vandaag een
brief van de gemeente hebben ontvangen hierover. Onze school hoeft tijdens de vakanties niet de
plek te zijn waar de opvang plaatsvindt.

Vrije dagen
Tijdens de verlenging van de schoolsluiting zijn er ook vrije dagen gepland: de dagen rond Pasen en
van 27 april tot 11 mei is het Meivakantie.
We houden deze vrije dagen ook in de huidige omstandigheden aan. Vanuit de motieven zoals
hierboven beschreven.
Dat betekent dat als de regering in de week voor 27 april besluit dat de scholen weer open gaan, wij
weer starten op 11 mei.
Rest ons nog om u te bedanken voor uw inzet, om naast uw eigen werk en taken, de kinderen te
begeleiden in hun schoolwerk. Wij realiseren ons wat een taak op uw schouders rust. Zo pakken we
allen onze verantwoordelijkheid op in deze onbekende en moeilijke periode. Samen maken we er
het beste van en komen we hier doorheen. Pas goed op uzelf, de kinderen en op iedereen die u
dierbaar is.
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