Voorburg, 8 april 2020

Betreft: Corona update – geen onderwijs i.v.m. Paasdagen

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Gisteren vond opnieuw een persconferentie plaats waarbij voorzichtig werd vooruitgeblikt over hoe het
‘gewone’ leven weer kan worden opgepakt als de curve zichtbaar afvlakt. Deze persconferentie ging niet
specifiek over onderwijs. Twee belangrijke boodschappen:
- De overheid voorziet daarbij dat de social distancing nog langer zal moeten voortduren
- Er is inmiddels een app gelanceerd van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), ‘Covid
Radar’, waarin mensen hun klachten en contacten kunnen weergeven en zo worden geholpen bij
een risico-inschatting. Deze app is te downloaden via de Google Playstore en Apple Store.
Uiteraard zijn wij op School- en Stichtingsniveau aan het nadenken hoe wij het onderwijs straks verder
vorm zullen geven tot einde schooljaar. Vragen die daarbij centraal staan zijn:
• Hoe zorgen we dat de kinderen sociaal emotioneel in balans blijven en als groep weer nader tot
elkaar komen als de scholen weer starten?
• Hoe geven we social distancing vorm in het onderwijs en zorgen we met elkaar voor een veilige
context voor onze leerlingen en collega’s?
• Hoe doen we dat op zo’n wijze dat ouders ook hun werk weer zoveel mogelijk kunnen oppakken?
• Hoe houden we zicht op de voortgang van onze leerlingen en krijgen we zicht op hiaten die er
ondanks alle inzet zijn ontstaan tijdens de periode van onderwijs op afstand?
• Hoe zorgen we voor maatwerk bij het inlopen van de hiaten zonder dat we de kinderen of
leerkrachten over de kling jagen?
De komende week ontvangt u een online enquête waarin we graag uw ervaringen van de afgelopen
periode ‘ophalen’ ten aanzien van het onderwijs op afstand en horen we graag hoe u naar de nabije
toekomst kijkt waarbij social distancing in de school nog een rol zal spelen. We hopen van harte dat u tijd
wilt vrijmaken om deze enquête in te vullen.
Van vrijdag 10 t/m maandag 13 april wordt er tussen 9-12 uur geen onderwijs op afstand aangeboden en
worden ook de groepen niet verondersteld met schoolwerk bezig te zijn. Mocht u op deze dagen opvang
nodig hebben, omdat u beide in de vitale sector werkt, dan blijft de route dat u dit aangeeft bij uw
directeur. Directeuren inventariseren de opvangbehoefte en stemmen dit af met de opvangorganisaties.
Mocht het bij u thuis inmiddels echt niet lopen zoals het zou moeten en dreigen spanningen te hoog op te
lopen? Schroom dan niet om hierover contact te zoeken met coördinator leerlingenzorg, de directeur van
uw school of met Kwadraad via: www.kwadraad.nl of 088-900 4000. Wij gaan dan kijken hoe we u kunnen
helpen. Er is in uitzonderlijke gevallen ook in het
Paasweekend noodopvang beschikbaar. Voor nu wensen
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inachtneming van alle afgekondigde maatregelen!
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