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Brielle , 21 januari 2021
Beste ouders/verzorgers
Nu de scholen in elk geval tot 8 februari (en misschien nog wel langer) gesloten blijven en wij het afstandsonderwijs en
de noodopvang alweer drie weken vormgeven, wordt het tijd om weer het een en ander op papier te zetten.
Vaccinatie
Allereerst is er bij mij persoonlijk de verbazing dat niemand het heeft over het vervroegd vaccineren van het personeel in
onderwijs en opvang. Het zou in elk geval kunnen betekenen dat de scholen weer open zouden kunnen, de leerkrachten
veilig zouden zijn en de ouders in alle rust thuis kunnen werken. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van de resultaten
van het onderzoek naar het besmettingsgevaar voor de kinderen van de Britse Coronavariant.
Verder lazen wij het verontrustende bericht dat de burgemeester de Dukdalf heeft uitgekozen om tenminste het komende
half jaar als vaccinatieplek te dienen voor Brielle. Wat gaat dit betekenen voor ons gymnastiekonderwijs? Ik begrijp dat
er een plek moet komen waar iedereen gevaccineerd gaat worden, maar waarom juist deze plek?
Afstandsonderwijs
Zoals gezegd zijn we nu drie weken bezig met het geven van afstandsonderwijs. De komende twee weken gaan de
leerkrachten u bellen met een aantal vragen over uw ervaringen en die van uw kind. Dat zal gebeuren steeds tussen
12:00 en 14:00 uur. De vragen zullen gaan over het uit te geven winterrapport, het welbevinden van uw kind, de
hoeveelheid werk, het werken van de devices, of de hoeveelheid werk voldoende is en hoe het thuis gaat.
Belangrijk wat ons betreft is dat u uw kind best mag ondersteunen maar dat u vooral niets voorzegt en ook niet helpt bij
de toetsen. Begrijpt uw kind iets niet laat het dan met de leerkracht contact zoeken voor extra uitleg. De leerkracht moet
een zo zuiver mogelijk beeld krijgen van het gemaakte thuiswerk zodat hij/zij ook ziet waar extra aandacht aan besteed
dient te worden. Wij werken vanaf groep 4 met Snappet en dat programma past op basis van goede antwoorden de
leerstof aan. Het gevaar van veel helpen door de ouder (uw kind mag gewoon fouten maken hoor) betekent dan dat uw
kind steeds moeilijkere stof krijgt terwijl het daar nog niet aan toe is.
Privacy en AVG
Als school gaan we zorgvuldig om met de privacy van u en uw kind(eren). Alles wordt goed gedocumenteerd en is alleen
toegankelijk voor school en u als ouder. Dat geldt voor de gesprekken die we met u voeren, de leerlingvolggegevens van
uw kind en ook voor het omgaan met beelden (foto’s en video’s) van uw kind. Nu we online lesgeven zijn de leerkracht
en ook de andere kinderen vaak in beeld. Wij benadrukken dat het maken van opnamen en foto’s van anderen (kinderen,
leerkrachten) dan uw eigen kind niet is toegestaan.
Noodopvang
Indien u uw kind opgeeft voor de noodopvang is het van belang dat u dat per week aangeeft via
branding@edumarevpr.nl met vermelding van de juiste dagen en de groep waar uw kind in zit.
Tot slot
Ik hoop dat u samen met ons er alles aan doet om alle Coronamaatregelen zo goed mogelijk op te volgen. Hoe vervelend
ook ze zijn nodig om de pandemie er onder te krijgen. Doe vooral ook leuke dingen met uw gezin, kijk wat wel mogelijk
is en kader werk en vrije tijd zo veel mogelijk af.
Hou vol!
Met vriendelijke groet,
Namens mijn hardwerkende team,
Gerrit Bussink
Directeur OBS Branding

