Amerongen, 16 maart 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze brief informeren we u over het onderwijs op afstand of wellicht beter onderwijs
online.
Medewerking Zowel voor u als voor ons geldt dat we op deze schaal geen ervaring hebben
met het thuiswerken. Ondanks alle voorbereidingen zullen we tegen bepaalde zaken
aanlopen. We vragen daarom waar mogelijk om uw medewerking. Door als ouders thuis en
als leerkrachten vanuit school of vanuit huis samen te werken, is de kans van slagen groot.
Materialen U heeft vanmiddag diverse materialen (boeken, schriften, chromebook, adapter,
e.d.) van school meegekregen. U heeft daar niet voor getekend vanwege de hygiëne
maatregel. De leerkracht heeft aangetekend wie de materialen in ontvangst heeft genomen.
We vragen u dringend zorgvuldig en goed met de materialen om te gaan. De spullen blijven
eigendom van de school en dienen terug te komen in de staat waarin u ze ontvangt.
Begeleiding op afstand door de leerkracht De leerkracht en uw kind kunnen op
vastgestelde tijden met elkaar communiceren. We gaan er vanuit dat uw kind dan achter zijn
chromebook aan het werk is. Hoe het werkt: in het pakket wat u vanmiddag heeft
meegekregen zit een duidelijk handleiding.
Voor de beide scholen gelden in principe de volgende tijden voor de groepen 4 t/m 8:
●
●
●
●

van 09.00 uur - 09.15 uur centraal contactmoment
van 09.15 uur - 10.00 uur individuele vragen leerlingen
van 13.00 uur - 13.15 uur centraal contactmoment
van 13.15 uur - 14.00 uur individuele vragen leerlingen

Het kan voorkomen dat we afwijken van deze tijden. Dit heeft dan te maken met de
leerkracht die zelf voor opvang moet zorgen i.v.m. de persoonlijke thuissituatie. U wordt door
de groepsleerkracht hiervan op de hoogte gebracht.
Groep 1 t/m 3 Zoals we u zondag informeerden, hebben we de prioriteit aan groep 8 en
daarna aan de groepen 4 t/m 7 gegeven. Het werk van de groepen 1 t/m 3 wordt nu
voorbereid en klaargemaakt. Morgenmiddag 17 maart kunt u tussen 13.00 - 16.00 uur
terecht voor het ophalen van materialen. Ook hoort u dan hoe de communicatie met de
leerkracht zal verlopen.
AVG De leerkracht kan digitaal meekijken met het werk van uw kind. Dit kan alleen met de
chromebook van school. De leerkracht ziet alleen het scherm van uw kind. Uw kind (en u
dus ook) ziet altijd wanneer deze functie geactiveerd is. Deze meekijkfunctie wordt op school
gebruikt en is conform de AVG richtlijnen. Doordat we nu het onderwijs moeten verplaatsen
naar thuis is het goed om te weten dat de leerkracht deze functie aan kan zetten.

Opvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep Gisteravond hebben we
gecommuniceerd wat toen bekend was t.a.v. de kinderopvang. De informatie is door de
overheid bijgesteld. Daarnaast bekijkt de gemeente ook wat mogelijk is. Vooralsnog geldt nu
het volgende:
Voor ouders met een cruciaal beroep geldt dat zij, in tegenstelling tot de rest van Nederland,
hun kinderen nog wel naar school of de opvang mogen brengen. Dit recht geldt alleen indien
beide ouders een 'vitaal beroep' hebben, of als het een eenoudergezin betreft. Als één van
de ouders een vitaal beroep heeft, dan moet er in principe zelf opvang worden geregeld.
Alleen als dit echt niet lukt dan kunt u in overleg met de school een beroep doen op de
opvang. Graag contact opnemen met Bart (schoolcoördinator De Regenboog) of Mariët
(schoolcoördinator Wilhelminaschool).
Als uw kind op bepaalde dagen van de opvang op school gebruik maakt, moeten de
materialen in een deugdelijke tas mee naar school.
Overleg met de leerkracht Als een overleg met een leerkracht of en andere medewerker
staat gepland, wordt er met u contact opgenomen hoe en wanneer dit gaat plaatsvinden. Het
streven is dat we dat doen met videobellen (Hangouts), op dezelfde manier waarop uw kind
werkt. Mocht dit niet lukken, dan kan het eventueel telefonisch.
Tot slot We staan voor een nieuwe uitdaging. Een uitdaging voor u, voor uw kind(eren) en
voor ons: succes allemaal!
Met vriendelijke groet,
namens beide teams,
Gerbert Boor
(directeur-bestuurder)

