Verbreed je horizon, verleg je grenzen !
Nieuwsbrief directie
Jaargang 2019-2020

zondag 29 maart 2020
SCHOOL ALWEER TWEE WEKEN DICHT

Beste ouders/ verzorgers,
Twee en halve week geleden gaven we nog gewoon les op school en stuurde ik een nieuwsbericht uit met
de mededeling dat:
 de ouders/verzorgers niet naar binnen mochten en de kinderen op het plein opgevangen zouden
worden door de leerkrachten
 dat we geen handen zouden schudden
 en goed en vaak onze handen zouden wassen en in onze ellebogen zouden niezen.
De dag erna werden we "overvallen" met het feit dat de scholen per direct dicht zouden moeten en
hebben we samen met de besturen het besluit genomen om de kinderen een vorm van thuisonderwijs te
geven.
Herhaling
Omdat het om een periode van drie weken ging, hebben we toen met alle scholen en
de besturen afgesproken om geen nieuwe stof aan te bieden, maar te kiezen voor herhaling
en automatisering van bekende stof. Dit gebaseerd op: wetenschappelijk onderzoek, herhaling zeker een
prima manier van onderwijs is en het feit dat als kinderen van hun in totaal 8 jaar x 40 weken onderwijs
drie weken missen, die drie weken neerkomen op minder dan 1 % van hun totale lestijd!
Helaas houden niet alle scholen zich aan deze afspraak waardoor er een soort race lijkt te ontstaan wie het
leukste en beste afstandsonderwijs vorm geeft en ouders bezorgd kunnen raken of hun kind op die
bepaalde school wel het goede onderwijs krijgt. Zelfs bij 6 weken herhalen gaat het nog maar om minder
dan 2 % van de totale lestijd.
We moeten vooral de vraag beantwoorden hoe we straks de 98% resterende tijd nog meer kwaliteit gaan
leveren. Wij zijn druk bezig om deze vraag te beantwoorden en zijn intussen hard aan het werk (ook weer
met de besturen) om de vervolgstappen gezamenlijk vorm te geven.
Dinsdag krijgen we van de regering te horen of de periode verlengd gaat worden. Wij verwachten dat
dat gaat gebeuren in elk geval nog twee weken tot de meivakantie.
Communicatie
Naast de lesstof was ook de communicatie met ouders en kinderen een probleem. Heel veel ouders bleken
onze schoolapp niet te hebben geïnstalleerd of in elk geval niet de nieuwe versie. Dus hebben we via onze
site en nieuwsbrieven ouders op geroepen dit wel allemaal te doen. De app wordt door mij en
leerkrachten gebruikt om de ouders en de kinderen te informeren.
Ik heb de eerste week dagelijks een nieuwsbericht uitgestuurd en na week 1 een weekverslag en doe dat
op dit moment over de tweede week.
a.s. dinsdagavond nieuwe nieuwsbrief
Dinsdagavond gaat er een nieuwsbrief uit over wat er na week drie aan onderwijs gaat gebeuren. Ik heb
het volste vertrouwen in mijn team. De leerkrachten verzorgen hun onderwijs zorgvuldig en denken goed
na over de doelen die ze met hun groep willen bereiken
Met vriendelijke groet,
Gerrit Bussink

