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Beste ouders/verzorgers,
We merken dat het in veel gezinnen inmiddels goed gaat met het maken van het schoolwerk. Het vraagt veel van jullie als
ouders/verzorgers en ook van de kinderen om in de thuissituatie met schoolwerk bezig te zijn. Dat realiseren wij ons maar
al te goed. Ook realiseren wij ons dat het in de huidige omstandigheden bijzonder lastig is om aan alle vakken aandacht te
besteden. We horen van ouders dat het erg prettig is dat er een duidelijk schema is, met wat minder taken, maar wel met
een vaste opbouw en voldoende regelmaat.
Wij hebben daarom met de scholen afgesproken dat de focus voor nu vooral gericht zou moeten zijn op het zoveel als
mogelijk verlenen van structuur. Het ritme van ‘school’ in de dag en de week. Vaste momenten voor vaste contacten met
de leerkracht. Waar aandacht is voor de basisvakken rekenen, taal en bewegen. Maar het ook vooral ontspannen te
houden en de lat niet te hoog te leggen. Bespreek samen met de leerkracht hoe invulling te geven aan structuur verlenen,
contact onderhouden en de basisvakken. Bij voorkeur op vaste tijden op een dag en middels beeldcontactmomenten.
Daar waar het niet goed lukt met het schoolwerk, stem dit af met de leerkracht tijdens het dagelijks of wekelijks
spreekuur, per mail, middels Microsoft Teams of tijdens de telefonische afstemming. We hopen dat het lukt om een soort
van ritme te vinden in deze bizarre tijd. Bespreek met de leerkracht waar u tegenaan loopt. We vragen van niemand het
onmogelijke maar wensen juist dat ieder gezin in deze situatie het goed heeft met elkaar.
Met vriendelijke groet,

Yvonne Beishuizen en Jeep Jonker
College van Bestuur
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