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Heiloo, 2 april 2020 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

  

Eergisteren werd duidelijk wat al verwacht werd. De scholen blijven nog wat langer 

dicht. In ieder geval tot en met 28 april. Voor de PJS betekent dit dat onze meivakantie 

van 22 april tot 6 mei voor een deel in deze periode valt en wij jullie kind(eren), mits 

toegestaan, mogelijk pas weer na 6 mei zullen kunnen verwelkomen. Een bizarre tijd 

voor ieder van ons. Wij zijn ons terdege bewust wat deze maatregelen voor impact 

op u, uw gezin, uw kinderen en het onderwijs hebben. Complimenten hoe u in deze 

periode probeert zoveel mogelijk ‘ballen in de lucht te houden’. Thuis aan het werk 

zijn, en proberen te blijven terwijl uw kinderen soms ook de nodige aandacht vragen. 

Een echte oplossing hebben we niet voor u. Op internet zijn vele tips te vinden.  

Gisteren is het team ‘virtueel’ in bouwen bijeengekomen om ons aanbod tot aan de 

meivakantie met elkaar te bespreken en vast te stellen. Ook andere onderwerpen zijn 

hierbij aan bod geweest. Daar waar de eerste drie weken we vooral stof hebben 

gegeven die gericht was op het behouden van vaardigheden en kennis, zal de 

komende periode ook, daar waar ingeschat mogelijk is een deel nieuwe stof 

aangeboden worden aan uw kinderen. Dit aanbod wordt, waar mogelijk 

ondersteund door gebruik te maken van filmpjes, instructies etc. We hebben gezien 

dat de computervaardigheden van haast iedereen de afgelopen periode enorm is 

toegenomen. We zien echter ook dat nog niet door alle gezinnen gebruik van wordt 

gemaakt. We hopen dat u uw best blijft doen om hiervoor de tijd te nemen om uw 

kind hierbij te helpen.  
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Het team heeft mega stappen gezet in het zoeken naar een werkbare manier om het 

onderwijs op afstand vorm te geven. Een maand geleden zouden we het niet voor 

mogelijk gehouden hebben dat onderwijs zo ingericht zou kunnen worden. Naast 

papieren werk is de leerkrachten de ruimte geboden om te gebruiken wat bij hen en 

hun groep past. Door delen en uitproberen wat werkt is het digitaal lesgeven 

vormgegeven. Dat zijn geleerd hebben hun zo goed als ‘nieuwe baan’ vorm te geven 

staat vast. Je werk voorbereiden en uitvoeren aan dezelfde tafel als die waarin je 

kinderen aan hun schoolwerk bezig zijn, of kinderen op je school hebben zitten die 

echt nog niet zonder de aandacht van hun moeder kunnen, maakt het er niet 

gemakkelijker op. U zult zich nu helemaal voor kunnen stellen hoe lastig dit soms is. 

Heel bewust hebben we het experiment toegestaan en hebben collega’s niet 

verplicht onder deze druk verplicht nieuwe vaardigheden eigen te maken. Wat zijn er 

vele uren tijd besteed achter een scherm om ervoor te zorgen dan hun leerlingen, uw 

kinderen, voldoende aanbod zouden krijgen. Wat voor de ene ouder te weinig wordt 

gezien, wordt door een ander als teveel gezien. Wij hebben hierbij de inschatting 

gemaakt wat voldoende is, en gaan er van uit dat u ons hierin volgt.  

We horen terug dat u door de verschillende werkwijzen tussen groepen het u soms 

heel lastig maakt om tussen de systemen door duidelijkheid te behouden. We streven 

na dit te voorkomen, maar ontkomen hier niet aan. Wel merken we gaandeweg dat 

er aldoor meer afstemming plaatsvindt en samenwerking waardoor de verschillen af 

gaan nemen. We communiceren met Social Schools, delen hier ook berichten. 

Sommige leerkrachten zetten ook Zoom in.  Google Classroom, basispoort wordt door 

meerdere groepen gebruikt voor uitleg. Ook kunnen kinderen nog inloggen in Squla 

voor extra oefenstof. We beseffen dat dit ook u voor de nodige uitdagingen stelt. 

Besef dat leerkrachten bereid zijn u, daar waar mogelijk bij te helpen. 

Mocht het onmogelijk zijn omdat u thuis geen internetverbinding heeft, wilt u dat dan 

kenbaar maken zodat we in samenspraak met gemeente kunnen trachten dit 

probleem op te lossen. Mocht er in huis geen pc beschikbaar zijn voor uw kind dan is 

het mogelijk om, na tekening van een bruikleenovereenkomst, met daaraan 

gekoppeld een gedragscode, een Chromebook van school te lenen. 

Wat hebben we gisteren met elkaar afgesproken om te gaan doen: 

- Volgende week, neemt de leerkracht van uw kind contact met u en/of met uw 

kind op om te horen hoe het gaat, of u ergens tegenaan loopt en hoe we u 

daarbij mogelijk kunnen helpen. De kinderen waarvan wij zien dat zij nauwelijks 

of niet met schoolwerk bezig zijn zullen hierbij prioriteit krijgen omdat wij graag 

iedereen in de gelegenheid willen stellen het onderwijs op afstand te volgen. 

- Voor een aantal groepen is het nodig dat er wat werk op school opgehaald 

moet worden. Via de leerkrachten verneemt u, of heeft u al vernomen, 

wanneer, hoe en waar dit zal plaatsvinden, waarbij we de richtlijnen om 

afstand te bewaren en met niet meer dan drie personen bijeen te komen willen 

hanteren. Alvast dank voor uw medewerking. 

- Het aanbod is van groep 1 t/m groep 8 afgestemd met elkaar en past bij onze 

school. Het is niet onwaarschijnlijk dat andere scholen hun aanbod anders 



 
 
   
  

 

hebben vormgegeven en het anders doen. We stellen alles in het werk om dit 

zo goed mogelijk te doen, zonder dat we hierbij leerkrachten het onmogelijke 

willen vragen.  

- De leerkrachten van de groepen 1-2, 4 t/m 8, sturen het weekprogramma aan 

het begin van de week op. 

- De leerkrachten van groep 3 hebben besloten dit te doseren en doen dit 

dagelijks. 

- Gedurende de week worden twee berichten per klas aan u gestuurd en aan 

het eind van de week kunt u mogelijke antwoordbladen tegemoet zien. 

- Nieuwe stof wordt ondersteund door filmpjes, uitleg etc. 

- De jaarkalender wordt aangepast voor de rest van het jaar. We gaan kijken 

wat we kunnen behouden en wat we mogelijk moeten laten vervallen. (De 

richtlijnen die voor scholen op dit moment door de PO raad geschreven 

worden zullen we hierbij als uitgangspunt nemen) 

Dat deze periode anders is en daarmee mogelijk van invloed is op wat uw kind leert 

staat vast. We stellen met elkaar alles in het werk om bij terugkeer ervoor te zorgen 

dat we dit met elkaar gaan herstellen. Het is goed dat u, hoe goed en kwaad dat 

soms ook lukt, uw kind helpt om dat wat wij u vragen om te maken en te doen.  

We willen u allen heel veel, rust, sterkte en gezondheid toewensen in de komende 

periode en hopen u en uw kinderen weer snel te kunnen verwelkomen in onze school.  

Mede namens alle collega’s, 

 

Frans van de Gevel 

 
 


