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Geachte ouders en verzorgers,
Waar we al rekening mee hielden werd gisteren ook bewaarheid: de scholen blijven tot en met de meivakantie dicht. Dat
betekent nog een aantal weken thuisonderwijs. We realiseren ons dat dit enorme gevolgen heeft voor u en uw kinderen.
Van u als ouders wordt nogal wat verwacht. Zelf werkt u mogelijk thuis, omdat u niet naar uw werk kunt en uw kinderen
krijgen onderwijs thuis, omdat ze niet naar school kunnen.
Vanuit de scholen wordt er een enorm beroep op u gedaan om het onderwijs door te laten gaan. Het is vaak passen en
meten om ieder tot zijn of haar recht te laten komen. Graag spreken wij onze waardering en respect uit voor al uw
inspanningen. Er is intensief contact met de school via digitale systemen waarmee de meesten van ons hooguit beginners
waren. Het mooie van deze tijd is: we leren allemaal ongelofelijk snel!
We realiseren ons dat dit voor iedereen een onwerkelijke situatie is. Kinderen blijven thuis en krijgen les van hun ouders.
Ouders doen hun best om naast een fijne sfeer thuis ook onderwijs op afstand vorm te geven. Niet makkelijk om daarin
balans te vinden. Het welbevinden van kinderen is nu van groot belang. Meer dan ooit hebben we elkaar nodig om een
gevoel van veiligheid en vertrouwdheid te creëren.
Nu we weten dat deze manier van onderwijs geven zeker nog tot de meivakantie duurt , is het van belang de afspraken
die we met elkaar maken scherp te houden. Het zou bijzonder jammer zijn als de ontwikkeling van onze kinderen zou
stagneren. Er wordt hard gewerkt aan het oplossen van tekorten: scholen helpen elkaar onderling door laptops en andere
apparatuur uit te lenen. Er worden videofilmpjes gemaakt om het onderwijs zo dichtbij mogelijk te brengen.
We ondersteunen ouders en medewerkers om het onderwijs op afstand vorm te geven. Ook willen we er zijn voor ouders
in cruciale beroepen. Zij zijn onmisbaar, zeker nu. Steeds weer moeten we in samenwerking met de ouders, de
opvangorganisaties en de scholen zoeken naar de juiste weg en het juiste evenwicht tussen wat gevraagd wordt en wat
haalbaar is.
Met diverse instanties zijn we in gesprek over de opvang van kinderen. Zodra duidelijk is hoe we daarmee komende
weken om moeten gaan zullen we u dat berichten!
Als we zien en ervaren hoe de afgelopen periode het onderwijs toch is doorgegaan, vertrouwen we erop dat we samen
ook de komende weken met elkaar blijven leren!
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