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Vorden, 16 maart 2020 

 

Betreft: nadere berichtgeving Coronavirus 

 

 

Beste ouders, 

 

 

We zijn met z’n allen druk bezig met de organisatie van ‘onderwijs op afstand’ en gepaste opvang 

voor leerlingen van ouders die werken in cruciaal vitale beroepen. U heeft hierover al eerder 

berichtgeving ontvangen via de schoolleider. In deze brief brengen wij u op de hoogte van de 

laatste organisatorische ontwikkelingen.  

 

Onderwijs op afstand  

De medewerkers hebben in het kader van ‘onderwijs op afstand’ de volgende instructies 

meegekregen:  

• Alle scholen zorgen ervoor dat de leerlingen uiterlijk woensdag in welke vorm dan ook 

‘onderwijs op afstand’ kunnen krijgen, afhankelijk van het concept waarmee de school 

werkt.  

• De leerkrachten hebben gedurende de week contact (niet fysiek) met de leerlingen over de 

voortgang van het leren.  

• Het is voor ons niet uitvoerbaar om devices zoals chromebooks mee te geven aan de 

leerlingen. 

• Het uitgangspunt bij digitaal ‘onderwijs op afstand’ is, dat we bestaande structuren 

(her)inrichten en gebruiken.   

 

Wij realiseren ons terdege dat het onderwijs op afstand de komende weken nooit het werk van de 

leerkracht kan evenaren. 

 

Opvang leerlingen met ouders werkzaam in cruciale beroepen 

Op dit moment maken 16 leerlingen gebruik maken van de opvangregeling voor ouders die werken 

in de zogenaamde cruciale vitale beroepen. Natuurlijk blijven we onverminderd de verplichting 

houden om voor deze de opvang te zorgen.  

Aan de hand van een wekelijkse inventarisatie wordt bekeken hoe de opvang wordt georganiseerd.  

 

Dit kan zijn op de eigen school of op een vestiging nabij. Er zijn dan altijd minimaal 2 

professionals op de school aanwezig.  
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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.  

 

Laten we met z’n allen, net zoals vandaag, ons steentje bijdragen aan het inperken van deze 

verschrikkelijke pandemie en daardoor goed voor de kinderen, onze medemens en onszelf zorgen. 

 

Met hartelijke groet,  

 

Frans Laarakker 

 

Voorzitter College van Bestuur 


