
 

 

 
 

 

 

Almere, 25 maart 2020 

 

 

Betreft: UPDATE Corona Virus  

      
 

Beste ouders, 
 

Zojuist hebben we vernomen dat we 31 maart a.s. horen of de school gesloten blijft tot na de 

meivakantie. Dat betekent dat er nog minimaal een week van onderwijs op afstand komt. We 

houden rekening met een verlenging tot de meivakantie.  

 

Er is nog steeds een grote kans op besmetting. De nieuwe richtlijnen van het RIVM, die wij moeten 

volgen, geven aan dat als er in een gezin sprake is van een ouder of kind met ziekteverschijnselen  

álle leden van dat gezin in (zelfgekozen) isolatie moeten. Kinderen mogen in dat geval niet naar een 

opvang. Positief is dat er een reële kans lijkt te zijn dat de virusuitbraak onder controle komt en 

teruggedrongen kan worden. Als dat het geval is dan hebben de leerkrachten en zeker ook u een 

belangrijke bijdrage daaraan gegeven! 

 

Komende periode zullen leerkrachten en ouders het werk samen moeten verdelen: de leerkrachten 

onderhouden contact met de kinderen, bereiden lespakketten voor, geven instructie en 

bemoediging. Van u wordt wederom gevraagd om zoveel als mogelijk is uw kind thuis op te vangen. 

We zien wel steeds meer kleinschalige initiatieven van ouders die opvang van kinderen samen met 

andere ouders regelen, dat kan natuurlijk. 

 

Daarnaast richten de schoolteams zich ook op het verloop van de komende maanden. Alle 

evenementen, dus ook schoolreizen, moeten worden afgezegd , in ieder geval tot 1 juni. 

Wij denken dat dat verstandig is, hoe jammer ook. 

 

Als deze crisis nog niet helemaal voorbij is, maar de scholen wel weer zullen starten, dan hebben wij 

met elkaar toch even tijd nodig om bij te komen. Voor u, voor uw kind, maar ook voor de 

leerkrachten en hun familie geldt dan dat we een ongekend lange periode hebben gehad van 

onzekerheid en zelfs angst. Laten we niet van elkaar verwachten dat dat over is zodra minister Slob 

het startsein geeft. Laten we elkaar de rest van dit jaar ruimte geven en elkaar ondersteunen en met 

één mond spreken. Uw kind heeft dat nodig. En wie weet vinden we in juni de gelegenheid om ook 

weer ‘samen’ te vieren. 

 

Als u thuis vast dreigt te lopen in de ondersteuning van uw kind, om welke reden dan ook, neem dan 

alstublieft contact op met de leerkracht van uw kind! Wij zullen dan samen met u en indien nodig 

met andere instanties naar oplossingen zoeken. 



 

 

 
 

We begrijpen dat in veel gezinnen deze crisis voor echte problemen zorgt , voor financiële problemen 

ook en dat dat een wissel trekt op de relaties in het gezin. We wensen oprecht dat er oplossingen 

komen in die gevallen. 

 

Graag voeg ik nog een opmerking toe: laat u niet van de wijs brengen door de onzin die de media 

over u uitstorten. Kijk vooral de uitzending van vanmorgen nog eens terug waarin door de directeur 

van de RIVM, dhr. van Dissel, aan de leden van de tweede kamer haarfijn wordt uitgelegd hoe het 

Coronavirus werkt en hoe het wordt bestreden. Ik twijfel er niet aan dat in de pers nu gezocht zal 

worden naar nieuwe aandachtspunten. Eén onderwerp ligt voor de hand, namelijk dat geschreven 

zal worden dat kinderen een leerachterstand zullen oplopen die hen nog lang zal 

achtervolgen…Alstublieft, zet dan die tv uit. Het is flauwekul. Zelfs als uw kind er niet in slaagt om 

met uw hulp de opdrachten van school niet geheel of niet goed te maken ontstaat er geen enorme 

achterstand. 

 

Als u erin slaagt, ondanks de omstandigheden thuis, om uw kind ertoe te brengen om een uur te 

lezen per dag, met uw kind daarover praat en daarover met uw kind kunt lachen. Als u tijd en 

aandacht kan besteden aan uw kind en samen probeert wat van het huiswerk te maken. Dan weet ik 

zeker dat uw kind later terugkijkt op die bijzondere periode waarin er thuis zoveel liefde en aandacht 

was en waarin vanuit huis de band met school sterker werd ervaren dan ooit. Een bijzondere tijd. 

 

Meindert Eijgenstein 

Bestuurder Stichting Prisma Almere 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


