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Nunspeet, 30/03/2020

Betreft: nieuwe update inzake ontwikkelingen coronavirus: onderwerpen:

- woensdag 1 april geen studiedag team; het schoolwerk gaat door;
- een ‘helpende tekst over het thuisleren’; van een andere school uit een andere regio;
- 2e ronde Chromebooks bruikleen inzake thuisonderwijs;
- Dinsdag 31 maart meer bekend  over (mogelijke) verlenging schoolsluiting;
- Draagt u bij aan de inhoud van de Bron-nieuwsbrief van vrijdag 3 april?

Beste ouders/verzorgers,
Beste collega’s,

Zoals afgesproken communiceren wij in deze tijden van crisis open, transparant en veel met u.
Daarom opnieuw een update rondom de lopende zaken en ontwikkelingen op De Bron.
Mocht u alle informatie als (te) veel ervaren  dan kunt u – en dat doet u vast al – natuurlijk keuzes
maken in wat u aandachtig of ’minder aandachtig’ leest. De vetgedrukte kopjes helpen daarbij.

1. Woensdag 1 april geen studiedag team; het ‘schoolwerk’ gaan door.
Het mag duidelijk zijn dat het team a.s. woensdag (volgens de reguliere jaarplanning) geen studiedag
heeft. Dit betekent dat de leerkrachten ook woensdag thuis en deels op school verder werken aan het
afstandsleren en/of de noodopvang. Om kinderen ‘vrij te geven’, gebruikt een school zogenaamde
marge uren. Dat doen we nu niet. Omdat er geen ‘bovengrens’ aan het aantal onderwijsuren voor
kinderen is (los van de landelijke vakanties) betekent dit dat de kinderen gewoon de lessen ‘door
krijgen’ van de meester of juf. Het is dus geen vrije dag. Misschien is dat maar goed ook, om zo het
‘nieuwe’ ritme en de structuur van het thuis leren niet te onderbreken.  Al zijn we daar allemaal nog
nog steeds zoekend in. Daar gaat ook het volgende stukje over:

2. Een bemoedigende tekst ‘'Thuisonderwijs… het is wel een ding zeg…'
Af en toe reageert een ouder van school n.a.v. de berichtgeving vanuit school en komt er tussen deze
ouder en mij een mailwisseling op gang. Het gaat – zo ervaar ik – dan altijd om meedenken en
betrokkenheid. Dat is fijn en dat wordt gewaardeerd. Eén van de ouders gaf mij vanmorgen een tekst
door van een school in een andere regio van ons land. Naast “hartelijke groet en een succesvolle week”
stond er bij: “Ik heb een goede tekst voor je” en “Doe er je voordeel mee.”

Ik denk dat ik dat nu gedaan heb en heb de tekst ‘cursief en in een ander lettertype’ hieronder gezet.
O ja, het gaat er niet om of de inhoud van de tekst volledig waar is, past bij uw eigen thuissituatie
en/of past bij de hoeveelheid werk zoals opgegeven door de leerkracht. De tekst is al helemaal geen
oproep om het schoolwerk en thuisleren over boord te gooien. Het gaat over het diepere aspect van
de situatie waarin wij (volwassenen) zorg willen dragen voor onze kinderen, terwijl we het zelf niet ook
niet helemaal weten en mogelijk ook aan verwachtingen willen voldoen. Het gaat er om wat in de zorg



en liefde voor de kinderen nu echt het belangrijkste is. Het gaat erom wat onze kinderen van ons
nodig hebben. Hopelijk is de tekst ook bemoedigend en mag u weten dat u (juist als het lastig is) altijd
contact met ons mag zoeken..  Hieronder de tekst.. en ik volg de ouder hierbij in zijn oproep:  ‘doe er
je voordeel mee.’

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Wij willen u laten weten dat wij enorm veel respect en waardering voor u hebben nu u het onderwijs voor uw
kind (eren) zelf vorm moet geven. Dat is voor een ieder een hele klus, naast vaak het eigen werk, ook de
kinderen te moeten helpen bij het schoolwerk. Dat realiseren wij ons goed!

Nu heeft u, als ouder, misschien de neiging om een heel strak minuut tot minuut rooster te maken voor uzelf en
uw kinderen. U hoopt op uren leren, online oefeningen, experimenten en boekverslagen. U beperkt mogelijk
schermtijd tot alles klaar is! Maar er is iets belangrijks...

Onze kinderen zijn net zo bang en onzeker als wij op moment. Ze horen niet alleen alles wat er gebeurt maar ze
voelen ook onze constante spanning en angst. Zij hebben nog nooit zoiets meegemaakt. Ja, het idee van 4
weken vrij of langer vinden ze misschien in eerste instantie geweldig en ze hebben het idee waarschijnlijk dat het
een ontzettend leuke vakantie gaat zijn, zich niet realiserend dat de werkelijkheid is dat ze vast thuis zitten
zonder hun vrienden te kunnen zien.

In de komende weken zult u wel eens meer gedragsproblemen kunnen zien ontstaan. Of het nou angst is of
boosheid of protest omdat ze niets ‘normaals’ kunnen doen - het komt eraan. Ze kunnen woedeaanvallen, en
tegendraadse gedrag in de komende weken gaan vertonen. Dit is heel normaal en te verwachten onder deze
omstandigheden.

Waar kinderen nu behoefte aan hebben is om zich veilig en geliefd te voelen. Het idee hebben dat het allemaal
goed gaat komen. Dit kan betekenen dat u het perfecte rooster moet gaan vergeten en u uzelf iets meer
moeder/ vader en uw kind iets meer kind moet laten zijn. Speel buiten en ga met ze wandelen. Bak koekjes en
klieder met verf. Speel bordspellen en kijk films. Ga samen een experimenteren of zoek virtuele rondleidingen
van musea of dierentuinen. Begin een boek te lezen of ga met het gehele gezin een grote puzzel maken. Lach
hopelijk vooral nog met elkaar.

Maakt u zich vooral geen zorgen over achterstanden op school. Alle kinderen van Nederland zitten in hetzelfde
schuitje. Als we terug zijn in het klaslokaal, gaan we hun koers corrigeren, inzetten op wat kan en moet en
tegemoetkomen op hun niveau. Leerkrachten zijn hier experts in! Ga op dat moment nu thuis geen ruzie met ze
maken omdat ze geen zin hebben in rekenen. Ga niet tegen ze schreeuwen als ze niet het rooster volgen.
Probeer zo veel mogelijk 2 uur schoolwerk per dag te maken, maar wat niet wil, wil vandaag niet. Misschien
morgen wel. Zoek voor afwisseling en balans, in wat moet en wat mag, wat niet leuk is en wat leuk is. Een open
deur misschien...

Als we, als team, u één ding mee willen geven, is het dit: als dit allemaal afgelopen is, is de mentale gezondheid
van alle kinderen en alle volwassenen vele malen belangrijker dan het academisch niveau. En hoe ze zich nu
voelen, hoe wij er samen voor elkaar waren, zal ze veel langer bijblijven dan wat ze precies gedaan en wel/ niet
geleerd hebben in die 4 weken (of meer). Houd u dit in gedachte, elke dag maar weer.

Loopt u onverhoopt toch helemaal vast met de opvoeding, is er erg veel strijd en weet u echt niet meer wat te
doen, zit u met de handen in het haar, dan kunt u altijd via de mail contact opnemen met de leerkracht, de
intern begeleider of het Centrum Jeugd en Gezin. Zij mailen of bellen u zo spoedig mogelijk terug.

We staan er niet alleen voor. Samen sterk, Sterkte met alles in deze roerige tijd,

(van een andere school … in een andere regio)



3.  Een 2e ronde Chromebooks bruikleen inzake thuisonderwijs

Na de eerste inventarisatie - uitgaande van de gestelde voorwaarden voor het in bruikleen krijgen van
een Chromebook van school – zijn er nog Chromebooks beschikbaar voor die gezinnen die mogelijk
nog in de knel komen/zitten rondom het organiseren van het thuis onderwijs.

Omdat we vinden dat we elkaar zo goed als mogelijk moeten ondersteunen en het onderwijs aan de
kinderen zo goed als mogelijk willen vormgeven (daar is al veel over geschreven en gezegd) gaan we
een 2e ronde ‘uitleen chromebooks’ organiseren, waarbij de voorwaarden ‘verlaagd’ zijn.

We gaan deze 2e ronde als volgt organiseren.

1. Elk gezin gaat na – op basis van de onderstaande richtlijnen – of er een Chromebook
     voor de 2e ronde aangevraagd wordt.

Dat aanvragen kan tot en met a.s. dinsdagavond 31 maart 24.00 uur per mail.
Richtlijnen aanvraag Chromebooks 2e ronde:

- U heeft nog geen Chromebook van school in bruikleen;
- U komt regelmatig de knel (bijv. meerdere kinderen) met het organiseren van het thuisleren via de
computer ook als u via een rooster de computer deelt en de kinderen om de beurt – verdeeld
over de dag – de computer gebruiken. Dit bijvoorbeeld omdat ook ouders thuiswerken en er
slechts 1 computer beschikbaar is voor 2 of meer kinderen.

Ook voor deze 2e ronde geldt: U hoeft in tijden van crisis niet uit te leggen waarom u een Chromebook
aanvraagt. Ik vertrouw er op dat u zelf een goede afweging kan maken. Bij deze 2e ronde gaat het ook
niet om ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt.’ De aanvragen worden ongeacht volgorde van
binnenkomst geïnventariseerd. U hoort z.s.m. of en wanneer u een Chromebook kunt ophalen.

2. Hoe vraagt u een Chromebook aan?
U kunt de onderstaande tekst ‘knippen en plakken’  mailen naar martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl

U zet in het onderwerp: aanvraag Chromebook 2 ronde en bewerkt de onderstaande tekst
---------------
Wij [naam ouders/verzorgers] vragen voor onze kind(eren) [namen kinderen en groep] een
Chromebook aan.
-------------------
Natuurlijk mag u wel aanvullende opmerkingen maken, maar dat hoeft niet.

Tot slot:  nog niet alle gezinnen dat reeds een Chromebook (voor de 1e ronde) had meegekregen van
de leerkracht, heeft dit laten weten via martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl.  Wilt u dat nog even
doen? Natuurlijk hebben we dit alles wel geregistreerd, maar ik wil dit graag van u nog op de mail
hebben i.v.m. het terugmailen van afspraken rondom het gebruik.  Wilt u mij daarom alsnog even
mailen?

U zet dan in de onderwerpregel: “Reeds Chromebook van school” en in de mail geeft u de naam aan
van uw kinder(en) en de groep(en) waarin ze zitten. Zo trekken we dit gelijk met de aanvragen en
houden we overzicht.
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4.   Dinsdag 31 maart meer bekend over mogelijke verlening scholensluiting
De overheid zal dinsdag 31 maart meer bekend maken over de mogelijke verlening van de
scholensluiting. We achten de kans hierop zeer groot en gaan na wat dit betekent voor o.a. de
monitoring van het gemaakt werk, het bijhouden van de resultaten en de verdere organisatie.

5. Het Bronnieuws van  3 april – oproep voor een waardevolle invulling..
Aankomende vrijdag komt het Bronnieuws uit.  Vanzelfsprekend krijgt deze een andere invulling nu
zoveel schoolactiviteiten en sociale en sportieve evenementen zijn afgelast en veel zaken – die nu
ineens minder belangrijk zijn, zijn uitgesteld. De afgelopen twee weken hebben de kinderen thuis
gewerkt. Via Parro zag ik foto’s en filmpjes voorbij komen van kinderen die speelden, leerden en/of in
contact waren met de leerkracht(en). Ook las ik enkele verhalen van kinderen die de leerkracht en hun
klasgenoten missen. Ouders, verzorgers en leerkrachten,  zetten alle zeilen bij om naast eigen (thuis)
werk het thuisleren vorm te geven en op school werkt een groepje collega’s elke dag door om de
noodopvang te organiseren. Wie had dit enkele maanden geleden kunnen bedenken?

Graag zou ik van dit alles (de korte verhalen, de foto’s, de opmerkingen) een ‘collage’ willen maken
voor in de nieuwsbrief. Vanuit de gedachte; ‘we doen dit samen, we werken samen, zo trots zijn we op
onze kinderen, op onze ouders/verzorgers en leerkrachten en we letten een beetje op elkaar.’ lijkt me
dit een mooi iets. Heeft u een foto, een korte verhaaltje rondom de belevenissen thuis en het thuis
leren dat in het Bronnieuws mag? Mail dit dan gerust – graag uiterlijk a.s. donderdag - naar
martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl

Met vriendelijke groet en Gods zegen gewenst,

Martijn van der Weerd

Directeur De Bron
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