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Vorden, 17 maart 2020
Betreft: actuele stand van zaken onderwijs tijdens Corona pandemie
Beste ouders,
Hieronder leest u een actuele stand van zaken over de organisatie van ons onderwijs tijdens de
Corona pandemie.
Onderwijs op afstand
Het is gelukt om binnen 72 uur voor alle kinderen op de scholen ‘onderwijs op afstand’ aan te
bieden. Leerkrachten zetten alles op alles om geregeld contact te hebben met ouders en/of leerling.
Wellicht brengt dit nu nog wat opstartproblemen met zich mee. Tot nu toe hoor ik veel begrip en
grote waardering voor het werk dat ouders en onze leerkrachten op dit moment verzetten. We
inventariseren nu op alle scholen welke middelen/ instrumenten hierbij worden ingezet. Als we
deze inventarisatie rond hebben, analyseren we wat goed werkt of minder goed werkt. Hiermee
kunnen we dan weer met z’n allen ons voordeel doen.
Verder constateren we dat de specifieke communicatiemiddelen regelmatig uit de lucht zijn.
Gebleken is, dat de systemen overbelast worden. Het is even niet anders, dit ligt écht buiten onze
invloedsfeer. We hebben uiteraard contact met instanties die hier over gaan.
Opvang leerlingen met ouders werkzaam in cruciale beroepen
We blijven onverminderd de verplichting houden om kinderen van ouders die werkzaam zijn in
cruciale beroepen op te vangen. De richtlijn hierin is als volgt: als in een gezin één ouder een
cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet
lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang. Het is geen harde eis dat
beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale
beroepen aan het werk kunnen blijven.
Samengevoegde opvang op de scholen.
De schooldirecteuren ontvangen vandaag een inventarisatieformulier waarmee we de opvang voor
de komende drie weken in kaart brengen. Deze inventarisatie wordt gedeeld met alle
schooldirecteuren. De directeuren bepalen vervolgens zelf of er gecombineerde opvang op scholen
mogelijk is. Mochten bijvoorbeeld twee scholen hiertoe besluiten, dan is er van iedere school één
leerkracht aanwezig op die locatie. Kinderen hebben dan altijd een vertrouwd gezicht.
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Aandacht voor eindtoetsen
We ontvangen regelmatig vragen over de geplande eindtoetsen in april. De lijn is, dat de scholen
gewoon op 6 april opengaan. Die lijn houden we tot nadere berichtgeving vast. Dit betekent dat de
eindtoetsen vooralsnog gewoon doorgaan. Uiteraard hebben wij regelmatig contact met de
instanties die hier over gaan. Zodra deze lijn verandert, zullen wij u hierover informeren.
Bij vragen, mail gerust!
Mocht u vragen hebben, dan verzoeken wij u met nadruk om de school via het algemene
emailadres te benaderen. En de school pas in uiterste nood per telefoon te benaderen.
Blijf in goede gezondheid!
Met hartelijke groet,
Frans Laarakker
Voorzitter College van Bestuur
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