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Beste ouder(s) en verzorger(s),
Dat wat we allemaal wel hadden zien aankomen, is nu een feit: de scholen blijven in ieder
geval dicht tot 28 april 2020 (en na de door de scholen aangehouden meivakantie). Uiterlijk
21 april (één week vóór 28 april) laat het kabinet ons weten wat er voor de periode daarna
nodig is. We gaan dus vooralsnog verder met het onderwijs op afstand.
Bericht van het kabinet
Gisteravond sprak de minister-president Mark Rutte zijn grote waardering uit voor de
scholen en de mensen die daar werken. Dat is heel fijn om te horen. Wij leggen dit
compliment ook graag door naar u, want alleen met een gezamenlijke inspanning van
ouders/verzorgers en school is dit mogelijk. Ook minister Slob, minister Engelshoven en
staatssecretaris van Ark spraken hun waardering uit over hoe we het tot nu toe met elkaar
hebben aangepakt.
In deze brief vindt u informatie over de komende periode en ook een kleine ‘peptalk’, want
ook in deze nieuwe periode gaan we het samen doen!
Hoe gaan we op de scholen verder met het onderwijs op afstand?
Vooralsnog gaan we door op de ingeslagen weg. Nu de situatie langer duurt, zullen de
scholen het afstandsonderwijs verder doorontwikkelen. U zult begrijpen dat het
thuisonderwijs ook voor de groepsleerkrachten en directies een nieuw fenomeen is.
Het leveren van maatwerk voor de verschillende leeftijdsgroepen en individuele kinderen
kost tijd en veel energie. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat onze
onderwijsprofessionals, wellicht gesteund door tips en ideeën van uw kant, deze klus gaan
klaren.
Samen in de regio
De komende weken trekken we gezamenlijk op met onderwijsinstellingen in het primair en
voortgezet onderwijs en proberen de aanpak zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Ook
hebben we regelmatig contact met andere samenwerkingspartners. U moet dan denken aan
andere scholen en schoolbesturen in Zeeland, kinderopvang, jeugdzorg,

1/3

samenwerkingsverband Kind op 1, de veiligheidsregio en de gemeente SchouwenDuiveland. Dit alles om ervoor te zorgen dat er geen kinderen tussen wal en schip raken en
we, waar nodig, tijdig oplossingen kunnen bedenken.
Opvang op locatie
Voor de ouders/verzorgers die - vanwege hun functie in een cruciale/vitale beroepsgroep opvang nodig hebben en die niet in staat zijn de opvang zelf vorm te geven, blijven we
samen met Kibeo opvang op locatie bieden. Is er iets in uw situatie veranderd, waardoor u
hier alsnog gebruik van moet maken, laat ons dit dan tijdig weten. We kijken dan samen
naar de mogelijkheden. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/cruciale-beroepsgroepen.
Opvang tijdens feestdagen en de meivakantie
Kibeo verzorgt, zoals gebruikelijk, de opvang tijdens de feestdagen en in de meivakantie. De
vakantiedagen zijn eerder via de schoolgids en/of informatiebulletins van uw school aan u
bekend gemaakt. Op deze vrije dagen is er geen onderwijs op afstand vanuit de scholen.
Over de wijze waarop de opvang op de school van uw kind(eren) - tijdens de vakantie wordt georganiseerd, ontvangt u van de school van uw kind(eren) nog nadere informatie.
En hoe is het nu met u?
Waar het in de eerste weken wellicht nog zoeken was naar hoe het thuisonderwijs invulling
te geven, is er nu misschien al een beetje sprake van een zekere gewenning. Hopelijk zijn uw
kind(eren) al een beetje gewend aan het onderwijs op afstand en lukt het u om samen met
uw kind(eren) een zekere structuur in de dagen aan te brengen. We zijn ons er terdege van
bewust dat het thuisonderwijs voor u en uw kind(eren) een grote uitdaging is. U zult
ongetwijfeld af en toe tegen problemen aanlopen, maar samen moeten we en gaan we deze
(af en toe) zware klus tot een goed einde brengen. Mocht u tegen zaken aanlopen die u niet
zelf krijgt opgelost, neem dan zeker contact op met de groepsleerkracht(en) van uw
kind(eren) of de directeur van uw school.
Van top- naar duursport
Om u mee te nemen in onze aanpak, een vergelijk: De prestatie die we samen hebben
neergezet aan het begin was topsport, erin duiken en knallen. Op dit moment zitten we met
elkaar in duursport, rustig het tempo bewaren en doorgaan. We begeleiden u en de
kinderen in het vasthouden aan het schema en voldoende rust nemen om het vol te
houden. Om te beginnen zorgen we er als scholen voor dat u regelmatig materiaal krijgt
voor uw kinderen om mee te werken. Ook maken we u hierin verder bekwaam en
zelfredzaam. Onze rol wordt meer coachend en minder trekkend, zodat er ruimte ontstaat.
Voor uw rol naar uw kind(eren) geldt hetzelfde. We gaan door in de voor u nu bekende
structuur en adviseren om in die taakplanning rustmomenten in te lassen. Momenten
waarop de kinderen even iets anders doen. Dit kan uiteraard met, maar ook zonder u zijn.
Keep in touch
Op gezette tijden zorgen we voor contact met uw kind(eren). Als u een vraag heeft, stel
deze dan gerust. Soms is het prettiger als je elkaar daarbij (digitaal) ziet. Uiteraard kunt u
ons ook op andere momenten bereiken via Parro, WhatsApp, e-mail of de telefoon.
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Maak hier gebruik van, denk niet, ‘ach ik moet dit toch zelf kunnen’. We zijn er juist om u te
helpen.
In verbinding blijven met uw kind(eren) en met u, is voor ons enorm belangrijk. Volg de
nieuwsbrieven en Facebook van de scholen voor tips en tricks, om de schooldag ook op
andere manieren invulling te geven. De laatste informatie vanuit Obase staat op
obase.nl/corona.
Leg uzelf niet teveel op, volg onze leidraad en uw eigen gevoel, luister naar de behoeften
van uw kind(eren): leren kan op vele manieren!
Met warme groet,
mede namens de schooldirecteuren van OBASE,
drs. E. (Ewald) de Keijzer
directeur-bestuurder OBASE
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