Onderwerp: aanbod afstandsonderwijs en noodopvang periode 5 januari t/m 15 januari
Abbenbroek, 6 januari 2021
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Na de kerstvakantie hebben alle scholen van EduMare afgelopen dagen het
afstandsonderwijs opgestart. Alle kinderen hebben werk (mee) en worden op afstand
begeleid door de leerkrachten en thuis door u als ouder(s)/verzorger(s). Via deze weg
spreken wij onze bewondering uit voor iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt. Wij hebben
veel waardering voor uw flexibiliteit en hulp voor de kinderen. Ook de gedrevenheid en inzet
van onze eigen mensen is van grote klasse. Uiteraard alle begrip voor uw vragen die deze
moeilijke situatie bij u oproept. Daar proberen de schoolteams continu op in te spelen.
Aanbod onderwijs op afstand
In deze 2e lockdown is het doel van onderwijs op afstand vooral om uw kind(eren) rust en
structuur te bieden. Verder is het belangrijk om leerlingen in het ritme te houden en het
contact met de school niet te laten verliezen. De scholen van EduMare hebben besloten dat
de kinderen zoveel mogelijk een herhaling krijgen van de reeds aangeboden lesstof van taal,
rekenen, lezen en spelling tussen zomervakantie en kerstvakantie. De kinderen werken zo
aan een stevige basis. Ook geeft dit de kinderen zelfvertrouwen.
In deze periode zijn de scholen van EduMare terughoudend in het online aanbieden van
nieuwe lesstof. Het effect daarvan, zeker bij kinderen in de basisschoolperiode, is beperkt.
Daarnaast vergt het geven van een digitale les speciale vaardigheden, zowel bij docent als
bij leerling. Via videobellen zullen de leerkrachten contact onderhouden met de kinderen. Dit
heeft vooral een sociaal aspect. De leerkrachten kijken hoe het met de kinderen gaat en
beantwoorden vragen als die er zijn. Daarnaast zijn de leerkrachten via e-mail en telefoon
bereikbaar.
Noodopvang
Tot en met 15 januari blijven we opvang bieden zoals dat nu ook al is geregeld. Er is
noodopvang voor kwetsbare kinderen en voor kinderen waarvan beide ouders een cruciaal
beroep hebben, of de alleenstaande ouder een cruciaal beroep heeft.
De scholen van EduMare hebben vooralsnog alleen kinderen die in sociaal lastige
(thuis)situaties zitten aangemerkt als ‘kwetsbaar’. Als de lockdown onverhoopt verlengd
wordt, gaan we dat opnieuw bekijken en kunnen mogelijk meer groepen kinderen worden
aangemerkt als kwetsbaar.
Toenemende vraag
In deze tweede lockdown zien we een toenemende vraag naar noodopvang. Als een van de
ouders géén cruciaal beroep uitoefent, is het dringende advies om zelf de opvang van de
kinderen te verzorgen. Lukt dat niet, dan kunt u de school verzoeken om noodopvang. De
school zal doen wat mogelijk is.
De noodopvang van kinderen waarvan slechts één ouder een cruciaal beroep heeft, mag
echter niet ten koste gaan van het afstandsonderwijs en van de noodopvang van kwetsbare
kinderen en van kinderen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben.

De school zal dus steeds een afweging maken op basis van de hoeveelheid ‘noodzakelijke’
noodopvang, de realisatie van afstandsonderwijs en de beschikbare capaciteit.
Tot slot
Het is afwachten of we vanaf 18 januari weer terugkeren naar de normale situatie. Volgende
week dinsdag neemt de overheid hierover een besluit. Daarna zullen wij u weer berichten
over het vervolg.
Tot slot wensen wij iedereen die zelf ziek is geworden of die te maken heeft met ziekte van
naasten beterschap en een spoedig herstel. Zorg goed voor uzelf en elkaar en alleen samen
kunnen wij het coronavirus eronder krijgen.
Met vriendelijke groet, mede namens de schooldirecteuren
Ingrid van Doesburg en Henk de Kock
Bestuurders

