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Beste medewerkers, ouders en verzorgers,
De Nederlandse overheid neemt strengere maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Eén van
de maatregelen is dat de scholen hun deuren moeten sluiten vanaf woensdag 16 december 2020
tot en met 17 januari 2021. Alle scholen zullen hun leerlingen een online lesaanbod bieden.
Online lesprogramma en de voorbereiding daarvan
Onze

Proominent-scholen

bieden

onze

Proominent-leerlingen,

uw

kinderen,

graag

een

weldoordacht lespakket aan, met aandacht voor de noden en behoeftes van onze leerlingen zowel
op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak.
De laatste 3 schooldagen van december zouden op onze scholen vooral een feestelijk tintje gehad
hebben, waarbij we gezellig met elkaar de verbinding wilden zoeken en we met elkaar de warmte
van de groep hadden willen delen. Uitstel is geen afstel. Zodra het kan, vinden we samen zeker
weer de gezelligheid bij elkaar! Nu willen we deze 3 dagen echter gebruiken om tot dat
weldoordachte lesaanbod te komen. Onze leerkrachten gaan hard aan het werk om dit vorm te
geven zodat we na de Kerstvakantie, dus vanaf maandag 4 januari, weer volop aan het leren
kunnen gaan. Voor uw kinderen begint de Kerstvakantie dan eigenlijk al vanaf woensdag 16-122020.
Deze overstap naar online leren vraagt heel veel van onze kinderen en van onze leerkrachten.
Maar… wij realiseren ons dat dit zeker ook heel wat vraagt van ouders en verzorgers. Ouders en
verzorgers krijgen er namelijk weer een rol bij: die van onderwijsondersteuner. Laten we met
begrip voor elkaars uitdagingen samen de krachten bundelen om deze periode van online leren
voor onze kinderen zo succesvol mogelijk te maken. Onder stress leert men niet; om te kunnen
leren is “zich goed voelen” een zeer belangrijke voorwaarde. Laten we dan ook met zijn allen op
elkaar letten en ons best doen om elkaar dat goede gevoel te geven; zodat leerkrachten, ouders en
kinderen samen dit online leerproces krachtig kunnen vormgeven.

Noodopvang
Wij nemen graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgen wanneer dat écht nodig is
voor noodopvang. Kinderen van ouders/verzorgers met een cruciaal beroep (zie link onderaan deze
brief) en kwetsbare kinderen kunnen, indien er geen andere optie te vinden is, wel naar school
komen. Het is aan de school om te bepalen welke leerlingen als kwetsbaar moeten worden
beschouwd. Tevens doen wij uitdrukkelijk een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid
van ouders. Ook ouders/verzorgers die een cruciaal beroep uitoefenen, vragen wij om eerst
grondig in het eigen netwerk te zoeken naar opvang voor hun kinderen en om dus enkel in uiterste
nood gebruik te maken van de noodopvang op school. Als teveel kinderen gebruik maken van die
noodopvang, heeft het hele idee achter de fysieke sluiting van de scholen immers helemaal geen
nut meer. In de noodopvang wordt geen les gegeven, de kinderen in de noodopvang krijgen
hetzelfde online aanbod als de kinderen thuis. De noodopvang zal veelal niet georganiseerd worden
door de eigen leerkrachten. Onze leerkrachten zijn immers volop bezig met het online lesaanbod.
Momenteel onderzoeken we nog welke begeleiders we kunnen inzetten voor de opvang. Daar waar
het organisatorisch niet mogelijk is om de noodopvang op school te organiseren, kunnen meerdere
Proominent-scholen samenwerken om de noodopvang vorm te geven. (Tijdens schooltijd zorgt de
school voor noodopvang. De BSO is verantwoordelijk voor noodopvang tijdens hun reguliere
openingstijden.)
Op uw school?
Van de directeur van uw school hoort u hoe het online programma en eventuele noodopvang van
kinderen praktisch georganiseerd zal worden voor de leerlingen van uw school.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ik wens iedereen een gezonde en tóch
gezellige kerstvakantie toe en ook alvast de beste wensen voor 2021. Laat het een jaar zijn dat
ons weer de hoop, het plezier en de gezelligheid mag geven die we met zijn allen verdienen!
Maar nu eerst: veel succes met het organiseren van het online lesaanbod! Veel succes gewenst aan
iedereen: ouders, leerkrachten en kinderen!
Mede namens de directeuren,
Met vriendelijke groet,

Geert Simons
Directeur-Bestuurder

Rijksoverheid, basisregels inzake corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegenhet-coronavirus/gezondheidsadviezen
Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
RIVM, informatie omtrent kinderen en corona:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
GGD:
https://www.ggdsamengezond.nl

