
Nunspeet, 18/03/2020

Betreft:  Nieuwe update inzake ontwikkelingen coronavirus & regionale en landelijke
               overheidsbesluiten

- aanwijzingen inzake noodopvang en ontwikkelingen n.a.v. persbericht noodopvang door de
gemeente Nunspeet;

- technische problemen thuiswerken/ balans vinden tussen digitaal werken, op papier en andere
activiteiten;

- Eindtoets groep 8 gaat niet door; juist nu is de motivatie en inzet kinderen groep van belang.

Beste ouders/verzorgers,

Zoals afgesproken communiceren wij in deze tijden transparant en veel met u. Daarom deze nieuwe
update rondom de lopende zaken en ontwikkelingen. Zoals u zelf zult ervaren, gaan deze ontwik-
kelingen razendsnel en worden de maatregelingen drastischer. Deze update betreft drie
hoofdonderwerpen zoals hierboven al benoemd.

1. Aanwijzingen inzake noodopvang en ontwikkelingen n.a.v. persbericht noodopvang door de
gemeente Nunspeet

De gemeente Nunspeet heeft een persbericht doen laten uitgaan inzake noodopvang voor ouders met
vitale beroepen. Zie: https://www.nunspeet.nu/2020/03/17/noodkinderopvang-gemeente-nunspeet/

Hoewel deze actie echt goed is (de gemeente zorgt voor de inwoners in samenwerking met de SKN)
heeft het bericht tot wat verwarring geleid onder schoolleiders. De noodopvang is immers wel degelijk
bedoeld voor alle ouders die de noodopvang nodig hebben, maar …  als een school het geregeld heeft
is dat ook goed. De scholen zelf worden opgeroepen om – als om het dagopvang gaat (dus tijdens
schooltijd) – om hun onderwijsassistenten te laten meedraaien op de kinderopvang.  Alles overziend
hebben we als school het volgende besloten:

In het belang van de kinderen (en de medewerkers van De Bron) handhaven we de huidige oplossing,
waarbij school de noodopvang organiseert.

We maken pas gebruik van de noodopvang van SKN als onze zorgcapaciteit (van de noodopvang)
overschreden wordt.

Hieronder leggen ons besluit uit:

-    Dankzij de inzet van veel collega’s hebben we een noodopvang opgezet waarbij de kinderen naast
opvang nu ook onderwijs krijgen met begeleiding. We kunnen datzelfde niet verwachten van de SKN.

- Op school hebben de kinderen en medewerkers veel ruimte (heel schoolgebouw) en een vertrouwde
omgeving en zitten we niet de hele dag opgepakt bij elkaar. De noodopvang bestaat nu uit 3 tot 11
kinderen per dag, die we gedurende ochtend waar mogelijk ook splitsen over twee lokalen.  Dat lijkt
ons prettiger en veiliger en als we medewerkers van de Bron toch inzetten om te werken in de
noodopvang op ‘een andere locatie,’ houden we het liever zelf in de hand.

https://www.nunspeet.nu/2020/03/17/noodkinderopvang-gemeente-nunspeet/


Wat betekent dit alles voor u?
De geplande noodopvang (zoals door u aangemeld) blijft staan en gaat door zoals bedacht.

U bent natuurlijk vrij om te switchen naar de SKN (zie persbericht) als dat gezien uw persoonlijke
situatie meer passend is, maar wij gaan u dat niet opleggen.
Als u besluit de noodopvang te verplaatsen naar de SKN (locatie Vila Kris Kras; Eikbosserweg) dan kunt
u in het persbericht lezen wat u hiervoor moet doen.

De school zal dus pas als onze zorg/noodopvangcapaciteit overschreden wordt, ouders/verzorgers
doorverwijzen naar de SKN en u verzoeken om van de noodopvang die SKN aanbiedt gebruik te
maken. Daar is nu nog geen noodzaak voor. Al weten ook wij niet wat er gebeurt mocht personeel
vanwege ziekte uitvallen.

2. Technische problemen thuiswerken/ balans vinden
tussen digitaal werken, op papier en andere activiteiten

              Vanzelfsprekend horen leerkrachten vandaag over technische
              problemen. Het inloggen via de computer op Cloudwise gaat
              niet overal goed of het werken op een computer door twee
              kinderen uit èèn gezin maakt dat er eerst uitgelogd en daarna
              weer ingelogd moet worden. Ook kan het zijn dat het afhankelijk
              van de leeftijd van de kinderen en/of technische vaardigheden
              en mogelijkheden wat lastiger verloopt. Dat hoort er allemaal
              bij en we proberen de balans te vinden. Het is echt even zoeken
              naar de juiste afstemming voor thuis, school en alle kinderen.
              Teveel tips, teveel sites, te veel…
              We weten dat iedereen hard werkt en zoekt naar oplossingen.
              Omdat landelijk veel scholen met Parro werken, is ook dit systeem
              overbelast. Waar nodig helpen we elkaar, stap voor stap..
              Er is werk op papier en er zijn vast andere activiteiten te doen.

3.  De Eindtoets groep 8 gaat niet door; juist nu is de motivatie en inzet kinderen groep van belang.

     Vandaag verscheen het volgend persbericht:

“ Kinderen in groep 8 van het basisonderwijs hoeven dit jaar geen centrale eindtoets te doen.”
Dat heeft minister Slob van Onderwijs besloten om de werkdruk voor leraren te verminderen.
Veel leraren zijn druk bezig met het organiseren en geven van thuisonderwijs.
Slob: "We vragen op dit moment heel veel van het onderwijspersoneel. Ik heb erg veel bewondering
voor al die leraren en schoolleiders die zich met al hun creativiteit inzetten voor onderwijs aan kinderen
die thuis zitten. Dat heeft nu prioriteit voor scholen."

Leerlingen in groep 8 hebben de afgelopen weken al een schooladvies gekregen. Dat is altijd al leidend
geweest bij de keuze van een middelbare schoolopleiding. Er zal volgend schooljaar extra goed worden
gekeken of een kind wel op de juiste opleiding zit,”

Opnieuw een begrijpelijke, maar heftige maatregel. Voor de kinderen van groep 8 is het goed om te
weten (maar dat zullen de juffen ook vast doorgeven) dat dit besluit niet betekent dat er nu niet meer
gewerkt moet worden. Nee, de motivatie voor het leren en daarmee de voorbereiding op het
middelbaar onderwijs moet juist nu omhoog. Er zal – zo luidt het persbericht - volgend schooljaar



immers extra goed worden gekeken of een kind wel op de juiste opleiding zit.

Dat betekent dat de doorgaande lijn (blijven leren en ontwikkelen) belangrijk is. De lesstof op het
middelbaar onderwijs sluit immers aan op wat de kinderen eind groep 8 gebleven zijn!

Zet hem op dus!

We hopen u met deze informatie (voor nu) weer voldoende te hebben geïnformeerd.
.

Hartelijke groet,

Martijn van der Weerd

Directeur De Bron


