Kaatsheuvel, 13 januari 2021

Betreft: scholen langer dicht en nieuwe richtlijnen

Beste ouders en verzorgers,

Gisteren is bekend gemaakt dat de scholen langer gesloten blijven. De lockdown wordt verlengd tot
en met 9 februari en voor onze scholen ten minste tot 25 januari. Er wordt uitgezocht wat de risicokans
op besmetting is van de Engelse Corona variant. We volgen deze ontwikkelingen nauwgezet om te
weten of we korter of langer open zullen moeten blijven. Dit betekent dat ook uw kind langer vanuit
thuis onderwijs volgt.
De nieuwe maatregel geeft aan dat ook kinderen onder de 12 jaar met Corona gerelateerde klachten
getest moeten worden en in quarantaine moeten blijven. Wij vragen u die maatregel op te volgen.
Onze eigen keuze binnen Leerrijk! is om u te vragen ook uw kind thuis te houden bij lichte
verkoudheidsklachten. Wij zien dat onze leerkrachten kwetsbaar zijn en willen ze graag inzetbaar
houden, zodat we met elkaar het onderwijs kunnen blijven draaien. Met de medewerking van iedereen
kunnen wij de continuïteit van het onderwijs en noodopvang dan zoveel mogelijk waarborgen.
Wij vragen u nogmaals terughoudend gebruik te maken van deze noodopvang. Is het voor u
bijvoorbeeld mogelijk om ook dagdelen te plannen in plaats van hele dagen?
Van leerkrachten wordt uiterste inspanning gevraagd in deze tijd. Zij worden gevraagd noodopvang
met lessen binnen de school te verzorgen en daarbij ook les op afstand te geven aan kinderen die thuis
moeten blijven. Omdat wij kwaliteit willen leveren, vraagt dit veel extra voorbereiding en werk.
Wanneer we de noodopvang kunnen beperken, kunnen onze mensen optimaal worden ingezet op
plaatsen waar nodig en kunnen we kwaliteit blijven leveren zowel in de opvang als in het
thuisonderwijs.
De januari- toetsen van CITO nemen we in deze tijd niet af. Het vervolg van deze Coronaperiode zal
wellicht nieuwe landelijke richtlijnen en normering voor toetsen geven. Dit wachten wij af.
De schooladvisering voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, gaat wel door. Een
schooladvies wordt heel zorgvuldig opgebouwd. Dit valt of staat niet met één toets. We hebben uw
kind met zijn of haar capaciteiten, talenten, persoonlijkheid en inzet goed in beeld, mede dankzij de
deskundigheid van onze leerkrachten en het leerlingvolgsysteem. Onze Leerrijk! scholen kunnen varen
op jarenlange advies-ervaring, tot tevredenheid van de scholen binnen het voortgezet onderwijs.
Maakt u zich daarover geen zorgen. Waar nodig is er, zoals ook andere jaren, een maatwerkgesprek
tussen school, ouders en leerling.

Het is een moeilijke tijd en de berichtgeving van gisteren is een tegenvaller om 2021 mee te starten.
We houden er echter de moed in.
We zijn buitengewoon trots op onze leerkrachten en andere medewerkers. De inspanning die zij ook
deze periode weer leveren getuigt van ongekende kracht en doorzettingsvermogen. De teamkracht
en samenwerking is enorm. Ook nu doen zij er alles aan om uw kind een zo prettig mogelijke
leeromgeving thuis te geven en toch het samen-gevoel van de klas te creëren. Er wordt daarom naast
lesopdrachten ook aandacht besteed aan contactmomenten, dit kan zijn in de vorm van een onlinegesprek, maar ook in creatieve activiteiten in de vorm van huisbingo, gym of quizzen.
U bent in het thuisonderwijs onmisbaar, dat beseffen wij maar al te goed.
We hebben veel waardering voor u als ouder/ verzorger. U moet door een moeilijke tijd waarin er
soms het onmogelijke wordt verwacht. Er wordt steeds maar weer verlangd dat u meebeweegt of dit
nu lukt of niet. Het is voor u steeds zoeken naar balans tussen zorg, werk en thuisonderwijs. We zien
hoeveel dit van ouders, uw kind en uw omgeving vraagt aan energie, flexibiliteit en
doorzettingsvermogen. U verdient daarom allen evengoed de complimenten voor de inspanning die
jullie leveren, elke dag weer.
Een ding is zeker, door deze periode -hoe lang deze ook duurt- moeten wij allemaal heen.
De beste manier om dit te doen is samenwerken. Heeft u vragen of opmerkingen? Deelt u dit dan
gerust met de leerkracht van uw kind of de directeur van uw school.
Samen staan we sterk, hou vol!

Met vriendelijke groet,
Petra de Jager
Bestuurder stichting Leerrijk!

