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Geachte ouders en verzorgers,
Op zondag 15 maart kreeg u, vlak na de persconferentie waarbij onze minister-president Rutte
aankondigde dat alle scholen dicht moeten, een brief waarin dat werd bevestigd voor al onze 26
LiemersNovum-scholen. Inmiddels zijn de scholen nu twee dagen dicht en willen we u op de hoogte
brengen van de huidige stand van zaken.
Al op zondagavond zijn veel teams en directies bijeen geweest om de ontstane situatie te bespreken
en met elkaar te overleggen wat dat betekent voor zowel de opvang als voor het onderwijsaanbod.
Het is voor iedereen onbekend terrein, maar juist daarom willen we vooral uitgaan van wat we wel
kunnen.
Op maandagmorgen zijn in alle vroegte de schooldirecteuren bij ons op het bestuursbureau geweest
om af te spreken wat we gezamenlijk kunnen en willen doen. We hebben afgesproken dat we gaan
faciliteren dat kinderen zoveel mogelijk thuisdonderwijs kunnen volgen. De manier waarop kan
echter verschillen. Wat betreft digitale vaardigheden en mogelijkheden is er een grote diversiteit
tussen scholen, leerlingen en thuissituaties. Dat is een gegeven en een uitdaging om zo effectief
mogelijk mee om te gaan. Het is dan mooi om te zien hoe kennis wordt gedeeld en er overal
samenwerking ontstaat tussen scholen, leerkrachten, ouders en externe deskundigen.
De leerkrachtenteams ontwikkelen zich razendsnel op het gebied van het aanbieden van
thuisonderwijs zodat die vaardigheden met de dag groeien. Er is een grote hoeveelheid energie
vrijgekomen die ervoor zorgt dat we ondanks de zeer plotselinge scholensluiting optimaal onderwijs
kunnen bieden binnen de mogelijkheden die we hebben.
We hebben het nu over drie weken, tot en met 6 april. Hoe het gaat als het veel langer gaat duren
weten we uiteraard nu niet.
Inmiddels doen we naast het aanbod van thuisonderwijs ons best om ook andere lopende zaken
zoveel mogelijk te continueren. Dat betekent dat we video-vergaderingen houden, skypegesprekken
voeren en veel moeten improviseren. We zijn geen expert maar worden nu snel
ervaringsdeskundigen.
Wat betreft opvang zien we dat verreweg de meeste ouders een oplossing hebben gevonden om hun
kind(eren) thuis te houden. Dat vraagt ook van u allen veel creativiteit, flexibiliteit en
aanpassingsvermogen. Het zijn wat dat betreft verwarrende tijden zonder draaiboek en tijdplan.
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Onze missie “Samen werken aan eigen wijsheid” is nu heel relevant want samenwerken moeten we
zeker en doen we vol overtuiging.
U wordt door de schooldirectie voortdurend op de hoogte te houden. Periodiek zullen wij als bestuur
ook van ons laten horen.
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