Aan de ouders/verzorgers van
leerlingen op scholen van SKOWF

31 maart 2020

Betreft: verlengen periode sluiting scholen

Geachte ouders/verzorgers,
Het kabinet heeft vandaag besloten tot een verlenging van de corona maatregelen, waarin ook het
sluiten van de scholen een belangrijke rol speelt. De scholen blijven in ieder geval gesloten tot en met
de meivakantie. Voor de Jozef en Mariaschool betekent dit tot en met 10 mei 2020.
Alle overige verscherpte maatregelen blijven van kracht.
Waar onze scholen de sprint hebben gelopen om te organiseren dat het onderwijs voor jullie kinderen
thuis kan doorgaan, lopen jullie de marathon om het ook allemaal voor elkaar te krijgen. En daarvoor
zijn wij jullie heel dankbaar!
Wij weten dat we niet iets simpels van jullie vragen. Onderwijs geven is niet iets simpels. Toch wordt
het nu van jullie gevraagd. Bijvoorbeeld in de huiskamer die er niet voor gemaakt is, terwijl je zelf ook
nog ander werk moet doen, en dat in de meest uitdagende tijd die we sinds lange tijd in Nederland
hebben gezien. Ook de belastbaarheid van jullie is belangrijk. Het moeten schakelen tussen allerlei
rollen (ouder/verzorger, werknemer, juf/meester) kost energie en is nog zoeken. Geregeld horen wij
dat het elke dag een beetje beter gaat, dat is mooi!

Hoe nu verder?
Opvang
Onze scholen verzorgen opvang voor kinderen van ouders waarvan minimaal 1 ouder een vitaal
beroep heeft. Een aantal scholen heeft een samenwerking met een andere school of kinderopvang,
de opvang is geregeld maar elders, u bent daar door de school over geïnformeerd.
De noodopvang, 24 uurs opvang is regionaal geregeld, o.a. in Hoorn.
Voor een kleine specifieke groep kinderen is of wordt, al dan niet in samenwerking met diverse
andere partners, specialistische opvang verzorgd.
Belangrijk hierbij is en blijft de verscherpte richtlijn:
Bij kuchen, hoest en/of verkouden zijn: blijf thuis. Krijgt een gezinslid daar ook koorts bij, dan moet
iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan
uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
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Onderwijs op afstand
Neem de tijd
Het kost tijd om gewend te raken aan het onderwijs thuis. Dit geldt voor kinderen, jullie als
ouders/verzorgers en leerkrachten. Neem de tijd om dit met elkaar uit te vinden en help elkaar daarbij.
Zeg elkaar ook dat het nieuw is en iedereen moet leren hoe dit het beste kan. Blijf vriendelijk en
geduldig tegenover elkaar en geef elkaar tips over hoe het morgen beter kan.
Wissel af
Thuis leren moet vooral ook leuk zijn, zodat het voor kinderen en voor jullie vol te houden is. Dit doe
je door het ontspannen te houden en de druk niet te hoog op te voeren. Je kunt schoolwerk over de
dag verdelen en afwisselen met ontspanning, eet- of drinkmomenten en buiten spelen. Wanneer
kinderen afdwalen, onrustig worden of juist hangerig, kan dat een goed moment zijn een andere
activiteit te gaan doen. Een vast ritme helpt iedereen daarbij. Dat geeft steun en structuur.
Een nieuwe relatie tussen jou en je kind -als leerkracht en leerling- kan spanning of frictie opleveren.
Wees je bewust van de veranderende relatie en dat dit voor iedereen wennen is. Jullie zijn in de
meeste gevallen niet getraind als leerkracht thuisonderwijs en moeten dit vaak combineren met hun
werk. Als het een dag niet lukt, dan lukt het niet. Zoek dan samen ontspanning in andere activiteiten.
Elke week hebben wij een digitale ontmoeting met de directies van onze scholen over het onderwijs
op afstand. Hieronder een aantal punten die wij met elkaar belangrijk vinden en die per school
uitgewerkt worden.
-We willen alle ouders/verzorgers en kinderen bereiken, dit gebeurt al veel online en telefonisch.
-Contact en gesprek met kinderen en/of ouders/verzorgers is belangrijk en wordt steeds belangrijker,
stel over en weer tijdig een hulpvraag, deel mooi leerlingwerk met elkaar, dat motiveert.
-Schoolwerk: herhalen en automatiseren blijft belangrijk, maar ook het aanbieden van nieuwe leerstof.
Instructie, nu o.a. in digitale vorm, is bij nieuwe leerstof nodig.
-Niet overvragen in tijd en hoeveelheid werk.

Wij blijven de komende periode een groot beroep doen op onze kinderen, op jullie als
ouders/verzorgers en op onze medewerkers. Het belangrijkste is dat wij blijven doen wat het beste is
voor de kinderen, waarbij wij de zorgen om de gezondheid natuurlijk niet uit het oog mogen verliezen.

Met vriendelijke groet,
Leo Wijker
College van Bestuur SKO West-Friesland
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