Almere, 15 december 2020

Betreft: sluiting scholen vanaf woensdag 16 december, in elk geval tot maandag 18 januari 2021

Beste ouders en verzorgers,
Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft de regering gisteravond, maandag 14
december, een strenge lockdown voor Nederland afgekondigd. Dit heeft o.a. tot gevolg dat alle
scholen vanaf woensdag 16 december a.s. gesloten zijn, in elk geval tot maandag 18 januari 2021.
Dat betekent dat uw kind niet naar school kan komen en wij vragen u om voor opvang van uw
kind(eren) te zorgen. Tijdens deze lockdown zullen onze scholen weer onderwijs op afstand
verzorgen.
Dat ziet er globaal als volgt uit:


Dagen tot de kerstvakantie
Van woensdag 16 december tot en met vrijdag 18 december kan uw kind thuis aan de slag
met de weektaak en/of ander werk van school. Er wordt op deze dagen niet online les
gegeven. U ontvangt hierover nog bericht van de schooldirecteur en/of de groepsleerkracht.
Van maandag 21 december tot en met zondag 3 januari is het kerstvakantie.



Periode na de kerstvakantie: online les
In de periode na de kerstvakantie, vanaf maandag 4 januari, wordt het onderwijs op afstand
vervolgd en vinden er ook weer online lessen plaats. Hierover wordt u verder geïnformeerd
door de school.

Ook deze keer vragen we weer de hulp en medewerking van u als ouders en verzorgers bij het
vormgeven van het onderwijs vanuit huis. We begrijpen heel goed dat het online lesgeven een extra
inspanning van u als ouder vergt: niet alleen uw kind(eren) zijn thuis, u wordt zelf ook geacht thuis te
werken. Toch hopen we dat deze lockdown ons gaat brengen wat we allemaal wensen, namelijk dat
er weer zicht is op het normale leven en fysiek onderwijs.
De scholen blijven in elk geval tot maandag 18 januari dicht. Op 12 januari is er weer een
persconferentie waarin bekend wordt gemaakt hoe het verder gaat na 18 januari.
Noodopvang
Scholen organiseren onder schooltijd noodopvang voor kwetsbare kinderen en voor kinderen met
ouders die werken in een cruciaal beroep. Uiteraard mits de kinderen geen corona verschijnselen
hebben. Als in een tweeoudergezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel
mogelijk zelf de kinderen op te vangen.

Indien u een beroep wilt doen op de noodopvang, dan verzoeken wij u dit aan te geven bij de
schoolleiding zodat kan worden geïnventariseerd om hoeveel leerlingen het gaat en hiervoor een
planning kan worden gemaakt. De noodopvang en het online thuisonderwijs wordt verzorgd door het
personeel van de school en aanwezige stagiaires. Via onderstaande link is een overzicht te vinden
van de cruciale beroepsgroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
De organisatie van de opvang verschilt per school en ook hierover ontvangt u nader bericht van de
school van uw kind(eren).
AVG en thuisonderwijs
Wij hechten veel waarde aan de AVG regels rondom het thuisonderwijs. In de bijlage in deze brief
treft u meer informatie hierover. Wij vragen u de tijd te nemen dit aandachtig door te lezen.
Samen staan we sterk
Het wordt dit jaar een bijzondere Kerst. Laten we hopen dat we met elkaar het virus weer onder
controle krijgen. Ondanks alles wensen wij u fijne kerstdagen toe en een gezond 2021.
Wij bidden voor u, voor uw gezin, voor elkaar. En in deze dagen van verwarring is één ding duidelijk:
wij , ouders, teamleden, volwassenen hebben een grote invloed op de kwaliteit van ons eigen leven
en dat van onze naaste. Het is tijd dat we naast elkaar staan, voor onze kinderen en hun toekomst.
Samen staan we sterk!
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de
schooldirecteur.
Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Prisma

Nico de Haas
Voorzitter College van Bestuur

Bijlage AVG en thuisonderwijs
In deze bijlage treft u de afspraken over afstandsonderwijs en beeldbellen. Wij gebruiken hiervoor
Microsoft Teams en/of Google Meet , een onderdeel van Office 365 / een onderdeel van Google for
Education. Deze software voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wij hechten er ook in deze tijd aan om de privacy van onze leerlingen en medewerkers te
beschermen. Daartoe verzoeken wij u dringend de volgende afspraken na te leven over het gebruik
van deze software.






Er worden geen schermafdrukken gemaakt van de sessies;
Er worden geen film- en/of geluidsopnames gemaakt van de sessies;
Indien u een foto wilt maken van uw kind tijdens het thuisonderwijs, verzoeken wij u erop te
letten dat de leerkracht en andere leerlingen niet in beeld komen;
Er worden geen foto’s of filmpjes op sociale media geplaatst met onze leerkracht en of andere
leerlingen tijdens dit thuisonderwijs.
Maak thuis duidelijke afspraken over het chatten met andere leerlingen.

Indien u niet wilt dat uw kind in beeld komt dan laat u de camera uit. Laat de leerkracht even weten
dat dat uw wens is. Uiteraard respecteren wij die wens.
Mocht u vragen hebben over deze manier van lesgeven dan kunt u contact opnemen met de
leerkracht van uw kind.
Wij hopen op deze manier het onderwijs zo goed mogelijk te kunnen voortzetten en rekenen op uw
steun.
Stichting Prisma Almere

