
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorburg, 25 maart 2020 
 
 
 
Betreft: Nog geen duidelijkheid over al dan niet verlengen van de scholensluiting 
 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Vandaag werd bekend dat er dinsdag aanstaande een uitspraak komt van het kabinet over de 
periode van de scholensluiting. Wordt deze na 6 april verlengd of ziet het RIVM geen aanleiding om 
de scholen langer gesloten te houden? De verwachting is op dit moment dat de scholensluiting nog 
wel even voortduurt.  
 
Dat maakt dat ik besloten heb u nog een keer te schrijven. In de afgelopen dagen kreeg ik van mijn 
collega’s veel positieve reacties over hoe hard de kinderen en u werken aan het thuiswerk. De hoge 
betrokkenheid die wij ervaren door de vele mailtjes, regelmatig met foto’s en filmpjes, doet ons 
goed. Wij zien de bezoekers van de LinkedInpagina van Onderwijs Primair én de Facebookpagina elke 
dag toenemen! 
 
Door de gekozen werkwijze binnen de Stichting – beschikbaarheid voor schoolwerk tussen 9.00 – 
12.00 uur bij leerlingen uit groep 5 t/m 8 ondersteund door online contact (vaak ook al in de lagere 
groepen!), moet de kinderen structuur en houvast geboden worden in deze onzekere tijd. We hopen 
dat dit u helpt om ook uw eigen werk met het schoolwerk van uw kind(eren) te kunnen combineren. 
Het zal immers ook voor u niet altijd even makkelijk zijn om thuis te werken met de kinderen om u 
heen. Daar hebben wij uiteraard begrip voor. Ik vind het daarom belangrijk ook bij u wat druk van de 
ketel te halen… 
 
Waarschijnlijk heeft u schema's/roosters gemaakt voor uw kind(eren) en hoopt u dat uw kind(eren) 
‘bijblijven’ d.m.v. het maken van o.a. een schoolwerkpakket, en/of online oefeningen e.d. Heel fijn 
dat u als ouder(s)/verzorger(s) bij wil dragen aan het onderhouden van de kennis van uw kind(eren) 
en dit ook mogelijk maakt terwijl u tevens moet thuiswerken. Een lastige opgave. Het is natuurlijk 
belangrijk om kennis te onderhouden, maar er is iets belangrijkers... 
 
Het kan zijn dat de kinderen bang zijn op dit moment. Ze horen niet alleen alles wat er gebeurt, maar 
ze kunnen ook spanning voelen. Zij hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Wellicht nu al of in de 
komende weken zult u meer emotie zien ontstaan bij uw kind(eren). Of het nou angst is of boosheid 
of protest, omdat ze niets 'normaals' kunnen doen - het komt eraan. Ze kunnen bijvoorbeeld 
woedeaanvallen krijgen, huilbuien krijgen, tegendraads gedrag vertonen of zich meer terugtrekken 
de komende weken. Dit is normaal en te verwachten onder deze omstandigheden. 
 



Waar kinderen behoefte aan hebben, is om zich veilig en geliefd te voelen. Het idee hebben dat het 
allemaal goed gaat komen. Dit kan betekenen dat u het schema/rooster (deels) moet gaan loslaten, 
zodat er geen onnodige botsingen ontstaan, nu er zoveel tijd met elkaar wordt doorgebracht.  
Speel buiten en wandel (met de anderhalve meter afstand tot anderen!), bak pannenkoeken, klieder 
met verf, speel bordspellen, kijk films, experimenteer samen, lees een boek met het hele gezin, etc. 
Maakt u zich alstublieft geen zorgen over achterstand op school. Alle kinderen zitten in hetzelfde 
schuitje en ze zullen het uiteindelijk allemaal wel redden. Als we terug zijn in het klaslokaal, gaan we 
kijken wat de leerlingen extra nodig hebben en gaan wij hen tegemoetkomen op hun niveau. Onze 
leerkrachten zijn hier experts in. 
 
Maak geen ruzie met uw kind(eren), omdat het schema in de soep loopt of de ambitie van de 

leerkracht niet overeenkwam met die van uw kind       Als dit allemaal afgelopen is, is de mentale 
gezondheid van uw kind(eren) veel belangrijker. Hoe zij zich voelen zal hen veel langer bijblijven dan 
wat ze precies gedaan hebben in die paar weken. 
 
Ik wil u vragen dit de komende weken in gedachten te houden. Ik wens u opnieuw die heel goede 
gezondheid en een berg veerkracht en positiviteit toe! 
 
Voor ouder(s) / verzorger(s) van leerlingen uit groep 8 verwijs ik nog naar de brief uit de bijlage van 
Minister Slob over de CITO eindtoets en de FAQ’s op de website van Stichting Onderwijs Primair 
https://www.onderwijsprimair.nl/nieuws/faq-over-de-eindtoets-van-groep-8  
 
Wij realiseren ons goed dat onze groep 8 leerlingen zich een heel andere voorstelling hadden 
gemaakt van hun laatste jaar in het basisonderwijs. Onze groep 8 leerkrachten zijn al aan het 
nadenken hoe zij er voor hen toch een prachtige slotfase van kunnen maken en hen een soepele 
start kunnen laten maken in het voortgezet onderwijs! 
 
Liesbeth Augustijn 
Bestuurder  
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