Almere, 3 april 2020

Betreft: UPDATE Corona Virus

Beste ouders,
Dinsdagavond jl. heeft onze minister president verklaard dat de scholen onderwijs op afstand en
indien noodzakelijk opvang van kinderen blijven organiseren tot de meivakantie.
Goede Vrijdag, de Paasdagen en de meivakantie zijn de scholen gesloten. Er is dan ook geen
onderwijs op afstand. Voor die kinderen die toch opgevangen moeten worden zullen we in overleg
met de gemeente en eventuele andere partners naar oplossingen zoeken.
Veel leerkrachten hebben zelf een gezin en moeten dus het onderwijs verzorgen op hun school maar
ook het thuisonderwijs en de opvang thuis van hun eigen kinderen.
We zien veel waardering van ouders voor de inspanningen van de leerkrachten, de leuke filmpjes
maar vooral ook het persoonlijk contact met hun kind dat de leerkracht tracht te onderhouden. Voor
de kinderen en voor de leerkrachten is het belangrijk dat er ook zicht is op een meivakantie waarin
even tijd is om heel andere dingen te doen.
De komende periode zal nog een grote inzet gevraagd worden. Van de leerkrachten, maar ook van u.
Inmiddels kunnen steeds meer leerkrachten de hoeveelheid werk voor de kinderen en de inhoud
beter afstemmen op het kind in de thuissituatie. Ook ouders begrijpen beter wat hun rol is: interesse
tonen, stimuleren en zorgen voor de noodzakelijke ontspanning. Lastiger wordt het als je ook moet
uitleggen als ouders. Want je doet het natuurlijk net anders dan de juf, En dat laat je kind wel horen
ook... In de komende weken krijgen de kinderen lesstof die ze nog niet kennen. Het wordt dus heel
belangrijk dat ze de instructiefilmpjes van de leerkracht goed bekijken en ook met hun juf of meester
in gesprek gaan. Maar ook u kunt gerust contact zoeken met de leerkracht op die (ochtend)
momenten als u vragen heeft!
Mogelijk heeft u zieke familieleden, zijn er andere gebeurtenissen of bent u getroffen door de
economische gevolgen van deze crisis. Dit zijn allemaal redenen waarom de komende weken het
moeilijker zal worden om de kinderen thuis te begeleiden en bezig te houden.
Ook zullen kinderen lastiger te motiveren zijn. Dat de temperatuur bijna zomerse waarden gaat
bereiken zal het voor iedereen lastiger maken om de gevraagde discipline te blijven tonen. En er zal
een zekere gewenning optreden waardoor we nonchalanter worden en misschien sneller geïrriteerd
raken. Daarom vraag ik u om u goed te blijven informeren via de aangereikte websites. De GGD, het
RIVM en het Ministerie van OCW geven afgewogen en actuele informatie en adviezen. Hoe graag we
het ook anders willen voor onszelf en zeker voor onze kinderen we moeten ons aanpassen. Deze
crisis is niet voorbij. We zitten er nog midden in.

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 kunnen weliswaar niet alle kinderen
opvangen maar zullen samen met u en indien nodig met andere instanties naar oplossingen zoeken.
De komende weken verzorgen de leerkrachten weer onderwijs op afstand. Natuurlijk betekent dit
dat de kinderen minder lesstof krijgen dan gebruikelijk. Maar dit geldt voor alle kinderen in ons land.
U kunt thuis wel degelijk bijdragen aan het leren van uw kind. Al heel lang proberen we vanuit het
onderwijs ouders, u dus, meer te betrekken bij het leren van hun kind.
Oprechte belangstelling van ouders die dagelijks vragen naar wat het kind geleerd heeft en hun kind
dit laten vertellen, levert aantoonbaar leerrendement op. Er zijn heel veel studies verschenen de
laatste tien jaar over de invloed van ouders op het leren van hun kind. Recent onderzoek in Engeland
toont aan dat als ouders die het financieel niet breed hebben of andere zorgen hebben het toch
klaarspelen om dagelijks met hun kind te lezen en hun kind voor te lezen dit leidt tot veel betere
schoolprestaties. En dit geldt in principe voor alle kinderen. Zowel de leesresultaten als werkhouding
vertoonden een sterke vooruitgang.
Voor wie van u dat leuk vindt om te lezen, heb ik een conclusie uit een van die studies bijgevoegd.
U doet ertoe! En meer dan u misschien denkt.
Samen, samenwerkend komen we deze periode door!
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