Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van SOOOG

Oostwold, 1 april 2020

Betreft: sluiting van alle scholen tot en met de meivakantie

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Gisteravond werd duidelijk dat het kabinet heeft besloten om de sluiting van scholen in
ieder geval te laten voortduren tot en met de meivakantie. Dit betekent dat leerlingen van
onze scholen tot en met de meivakantie geen les meer krijgen op school. De week voor 28
april neemt het kabinet opnieuw een besluit over de maatregelen en wordt duidelijk wat dit
betekent voor onze scholen na de meivakantie.
De teams bereiden zich voor op een langere duur van onderwijs op afstand en het bieden
van opvang aan kinderen van ouders met cruciale beroepen en aan kwetsbare kinderen.
De schoolteams vinden goede oplossingen die passen bij de kinderen, de ouders en de
school. Iedere school maakt afspraken met ouders en kinderen. In deze brief willen we een
aantal van deze afspraken met jullie delen en vooral ook waarom deze afspraken belangrijk
zijn.
Over onderwijs op afstand.
De leerkrachten werken hard aan het ontwikkelen van onderwijs op afstand. Er worden
pakketten samengesteld, programma’s gemaakt, video’s etc. Iedereen doet dat met veel
enthousiasme en inzet. Er is regelmatig contact met u als ouders en met uw kinderen.
Om onderwijs op afstand goed te stroomlijnen vragen wij u om op schooldagen ’s ochtends
te mailen en te bellen met de leerkracht of de school.
Over opvang aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen
De maatregel dat scholen gesloten zijn heeft als achterliggende reden dat kinderen nu het
veiligste thuis zijn. Dat is de reden waarom wij de groep kinderen die we noodopvang bieden
op school zo klein mogelijk willen houden. Veiligheid van kinderen, ouders en personeel
staat voorop. Scholen bieden in principe onderwijs. In deze bijzondere situatie wijken we
hier vanaf en bieden we noodopvang.

Wij volgen de landelijke regels en richtlijnen voor noodopvang:
- Noodopvang is bedoeld voor kinderen van ouders die beiden werkzaam zijn in een
cruciale beroepsgroep. Er zijn duidelijke richtlijnen gegeven wat cruciale beroepen
zijn, deze volgen we. Wanneer één van u een cruciaal beroep heeft, wordt u
verzocht, indien het maar enigszins mogelijk is, toch zelf opvang te regelen. Alleen in
zeer dringende gevallen wanneer het echt niet anders kan, kan hier van afgeweken
worden. Hierover is dan overleg tussen de ouders en de leidinggevende van de
school. Steeds geldt hier weer het argument: kinderen zijn het veiligst thuis.
- Scholen hebben ook een taak in de noodopvang van kinderen in een kwetsbare
positie; kinderen voor wie het om wat voor reden dan ook niet veilig is. Mocht dit het
geval zijn dan is er altijd overleg met ouders/verzorgers.
Tot slot. Wij maken bijzondere tijden mee. Wij begrijpen dat het voor u als ouders zeker niet
altijd gemakkelijk zal zijn. Kinderen missen hun vriendjes en vriendinnetjes, u combineert
wellicht thuiswerken met het helpen van uw kind. U maakt u zorgen over familie en
vrienden. Wij hebben heel veel waardering voor hoe u als ouders, samen met de
leerkrachten, deze moeilijke periode het hoofd biedt. Wij krijgen prachtige voorbeelden
zoals foto’s en filmpjes te zien, hoe thuis gewerkt wordt door de kinderen. Laten we met
elkaar op deze positieve wijze blijven samenwerken zodat kinderen toch onderwijs kunnen
blijven volgen.
Wij wensen iedereen een goede gezondheid en sterkte toe. Voor degenen die ziek zijn: van
harte beterschap.
Met vriendelijke groet,
Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen
Bestuur en management

