Aan de ouders/verzorgers van basisschool “De Schuttershoek”

maandag 16 maart 2020

Betreft: maatregelen wegens corona-virus

Beste ouder/verzorger,

Gisteren heeft de overheid besloten dat de scholen t/m 6 april a.s. gesloten zullen zijn
vanwege het corona-virus. Dat betekent dat wij het onderwijs niet kunnen aanbieden zoals we
gewend zijn. We zijn al volop bezig om te kijken hoe we het onderwijs vorm kunnen geven. Het
onderwijs dient tot die tijd plaats te vinden via afstandsonderwijs. Dit is gezien de crisis een
begrijpelijk advies, maar dit is voor het onderwijs en alle betrokkenen op deze schaal volledig nieuw
en daarom een enorme uitdaging.
Uiteraard hebben wij dit weekend niet stilgezeten en zijn al voorbereidingen getroffen om te
bekijken hoe we dit technisch kunnen realiseren. Ons schoolteam heeft echter nog enige tijd nodig
om het lesmateriaal klaar te maken voor afstandsonderwijs en daar gebruiken wij de komende dagen
voor. We zullen u dan ook op de hoogte houden wanneer en hoe dit wordt gerealiseerd.
Mogelijkheden kunnen zijn dat de leerlingen vanuit thuis kunnen inloggen, maar het kan ook zijn dat
we pakketjes maken. Het thuis inloggen vergt voorbereiding en aangezien heel Nederland vanaf
vandaag de mogelijkheden bekijkt zal moeten blijken of dit ook op een goede manier lukt.
Vandaag komt ons team in crisisberaad bijeen om deze zaken te bespreken. Indien we met papieren
pakketten/werkboeken of een combi van bovenstaande gaan werken zullen we deze uitdelen op
vooropgestelde tijden. Immers alles in Nederland is erop gericht het virus in te dammen en ook wij
respecteren de maatregelen om zo min mogelijk sociaal contact te maken. We houden u op de
hoogte, maar we willen vermijden dat er vandaag en morgen ouders op de stoep staan om huiswerk
op te halen. Nogmaals wij communiceren dit en hopen in deze uitzonderlijke situatie op uw begrip.
Zoals de minister verzocht heeft, zal onze school wel geopend zijn voor leerlingen van ouders van
‘vitale’ beroepen ( o.a. zorg, politie, brandweer e.d. ) en zorgen we dus voor opvang gedurende de
schooldag. Graag verzoeken wij ouders om ons te laten weten via schuttershoek@zeelandnet.nl of zij
gebruik willen maken van de mogelijkheid tot opvang, en op welke dag(en) zodat wij ons daar op
voor kunnen bereiden.
Zodoende zullen we zo snel mogelijk afspraken maken over de organisatie van afstandsonderwijs en
u daarover informeren. Voor dit moment geldt dat tot nader order alle tot 6 april geplande
activiteiten, ouderavonden, besprekingen e.d. komen te vervallen.
Deze uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Daarom zal gedurende de dag de
schooldeur op slot zijn. Alleen internen hebben toegang tot de school, dit zijn leerlingen, onderwijsen schoonmaakpersoneel en medewerkers opvang ( indien van toepassing ).
Om het virus in te dammen vermijden wij zoveel mogelijk sociale contacten, dit is immers ook
gevraagd. In ieder geval zijn er op lesdagen minimaal 2 leerkrachten aanwezig ( afhankelijk van het
aantal op te vangen kinderen ).
Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit vragen bij u oplevert. Om te voorkomen dat de telefoon
continu rinkelt, willen wij u vragen om zoveel mogelijk de email te gebruiken voor het stellen van

vragen en onze berichtgeving af te wachten. Wij gaan in elk geval ons best doen om binnen de
mogelijkheden zo goed mogelijk onderwijs te blijven verzorgen en vragen daarbij bij voorbaat om uw
medewerking.
U ontvangt z.s.m. nader bericht.
Met vriendelijke groet, Namens het gehele schoolteam,

Wim Dieleman
Directeur.
Voor informatie zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-het-onderwijs-en-kinderopvang

