
 
 
 
 
 
 
 
Stolwijk, 12 maart 2020 
 
 
Betreft: Update Corona t.b.v. ouders 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Graag informeren we u over de maatregelen die Stichting Onderwijs Primair neemt na het horen van 
de persconferentie van de minister-president vanmiddag. Concreet betekent dit dat: 

 

1) de scholen zoveel mogelijk open blijven 

2) wij de richtlijnen van het RIVM blijven volgen 
3) leerlingen en collega’s met klachten thuisblijven   
 
Aanvullend: 

• Leerlingen van een thuiswerkende leerkracht (wel klachten, niet ziek), blijven zelf ook thuis 
tenzij de ouders beroepen uitoefenen in de vitale sectoren, dan worden zij op school 
opgevangen. 

• Alle thuisblijvende leerlingen van groep 5 en hoger worden geacht voor schoolwerk 
beschikbaar te zijn tussen 9.00- 12.00 uur om onderwijs op afstand te volgen. Onderwijs op 
afstand lukt nog niet morgen, maar komende week maken wij ons hier hard voor, u wordt 
hierover geïnformeerd door uw directeur. 

• De  leerlingen die toch naar school komen, worden verdeeld of worden opgevangen en 
werken verder volgens de instructies van de thuiswerkende leerkracht met behulp van een 
Chromebook. Zij worden op de reguliere schooltijden verwacht. 

Voor leerlingen van groep 5 en hoger geldt het volgende: 

• De thuiswerkende leerkracht zet de Aerobe digitale leeromgeving in en zet zijn / haar eerste 
schreden in het afstandsonderwijs. 

• Morgen volgt de instructie hoe de leerkracht dat het beste kan doen. Vanavond volgt een 
release t.b.v. het werken op afstand in de programmatuur die op de meeste scholen wordt 
gebruikt. 

• Leerlingen kunnen met een device van thuis met Google Chrome of met een geleend device 
van school de les van de leerkracht volgen. (Er wordt wel een bruikleenovereenkomst 
gemaakt) 

• Dit betreft voor iedereen uiteraard een werkwijze waar nog ervaring in zal moeten worden 
opgedaan. 

• We beschouwen dit als een kans en zullen good practices oogsten! 

  



Voor leerlingen van groep 3 en 4 en kleuters  
Voor de groep 3 en 4 zal worden voorzien in een digitaal beschikbare set werkbladen. Voor kleuters 
komen suggesties beschikbaar over wat u kunt doen om het schoolritme er (een beetje) in te 
houden. De leerkracht zal dit materiaal met u delen, zodra dit beschikbaar is. 
 
Externe activiteiten 
Externe activiteiten waaronder ouderavonden en excursies vinden tot eind maart geen doorgang. 
Vergaderingen vanuit school of Stichting met een interne focus gaan door voor die collega’s die geen 
klachten hebben. 
 
Ik wens u allemaal succes in deze toch bijzondere tijd, waarin we als primair onderwijs een 
belangrijke rol proberen te vervullen om andere vitale infrastructuren te kunnen blijven faciliteren. 
Laten we hopen dat het virus snel is ingedamd. 
 
Ik realiseer me dat de situatie per dag kan veranderen en ik zal u dan ook op de hoogte houden als er 
iets in de nu afgekondigde lijn verandert. 
 
Hieronder leest u welke maatregelen de school van uw kind heeft moeten treffen in navolging van 
het bovenstaande. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Liesbeth Augustijn 
Bestuurder 
 


