
Nunspeet, 23/03/2020

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

1. Verkeersexamen leerlingen groep 7 / rekenwedstrijd W4 Kangoeroe;
2. Afstandsleren / lesmaterialen / technische problemen / druk op ouders/gezinnen;
3. Noodopvang: stand van zaken / gemeente Nunspeet / contact houden

Beste ouders/verzorgers,
Beste collega’s,

Zoals afgesproken communiceren wij in deze tijden transparant en veel. Daarom opnieuw een update
rondom de lopende zaken en ontwikkelingen, zowel landelijk als op De Bron. Deze update betreft drie
hoofdonderwerpen zoals hierboven benoemd en is bedoeld voor ouders/verzorgers en de
leerkrachten/medewerkers van de school.

Goed om te weten:
Op de volgende pagina van de schoolwebsite worden alle brieven/updates gearchiveerd https://debron-
nunspeet.nl/category/nieuws/   Daarnaast is er een pagina aangemaakt voor ouders en leerkrachten rondom het
afstandsleren.  Hier staan veel gebruikte sites rondom het thuis onderwijs op een rijtje. Ook is er achtergrond
informatie (tips) te vinden voor ouders en leerkrachten.
Zie https://debron-nunspeet.nl/nieuws/informatiepagina-afstandsleren-leerkracht-ouders-kind/

1a. Verkeersexamen leerlingen groep 7
Het sluiten van de basisscholen heeft ook direct impact op het Nationaal VVN Verkeersexamen van
2020, zowel het theoretisch als het praktisch verkeersexamen. Het VVN theoretisch Verkeersexamen
(ook digitaal) kan niet plaatsvinden op de geplande data 30 maart. Zodra er meer duidelijkheid is over
het verloop van het coronavirus, bepaalt en communiceert VVN nieuwe data. Het theoretisch examen
zal in ieder geval niet eerder dan juni plaatsvinden, om scholen en kinderen voldoende voor-
bereidingstijd te geven. Wordt vervolgd.

1b, Rekenwedstrijd W4 Kangoeroe;
Waar eerst bedacht was dat de leerlingen thuis de opgaven zouden kunnen maken, is dit niet mogelijk
omdat dan het wedstrijdelement verloren gaat en bovendien de opgaven al snel circuleren. Uitgaande
van heropening van de school op 6 april wordt nu gesteld dat de scholen tot 24 april de tijd hebben
om de wedstijd alsnog te organiseren. Aangezien het de verwachting is dat deze datum van 6 april op
zal schuiven is het maar de vraag of het lukt. Ook hier geldt dat we verdere berichtgeving vanuit de
organisatie afgewacht wordt.  Een oplossing lijkt om de opgaven uiteindelijk ‘thuis’ te laten maken,
waarbij het landelijke wedstrijd element vervalt, maar er op schoolniveau wel prijzen verdeeld kunnen
worden. Wordt vervolgd.

2. Afstandsleren / lesmaterialen / technische problemen / druk op ouders/gezinnen;
Op (boven)school(s)- en ouderniveau (klankbordgroep) wordt het afstands- en thuisleren geëvalueerd.
Duidelijk is dat het niet altijd mee valt voor ouders, kinderen en leerkrachten nog los van (of juist door)
technische problemen. Het goed nieuws is dat intussen meer en meer lesmateriaal door de uitgevers
tot beschikking is gesteld. Het is nu de kunst om dit te ‘doceren’ en blijvend keuzes te maken. Niet
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alles kan.  Vanmorgen hebben alle directeuren van CNS en de interim algemeen directeur overleg
gehad. Daarbij hebben we gesteld dat heel duidelijk mag en moet zijn dat geen enkele ouder of
leerkracht zich gezien deze uitzonderlijke situatie ‘schuldig’ mag voelen omdat in ‘eigen’ of
‘andermans’ ogen het kind tekort wordt gedaan. Heel belangrijk is nu ook contact met elkaar binnen
de gezinnen, samen koken, spellen doen e.d.

We realiseren ons steeds opnieuw dat het niet meevalt om uw kind(eren) naast uw eigen (thuis)werk
en alle zorgen die er zijn te begeleiden.  Het zorgen voor een vast ritme / structuur is en blijft
belangrijk. Dat valt niet mee.  We kunnen alleen maar waardering uitspreken voor en naar elkaar toe.

Verder zijn vast ook verschillen merkbaar in aanpak van het afstandsonderwijs tussen de leerkrachten
en groepen. Dit heeft deels te maken met leerkracht gebonden kennis rondom digitaal werken,
voorkeuren en werkwijzen. De regie voor het onderwijsproces ligt bij groepsleerkracht. Binnen de
kaders van de methoden en lesstof (die liggen vast) kan de leerkracht persoonlijk keuzes maken in
aanpak, aard en frequentie van de communicatie met ouders en leerlingen. Beter beperkt ‘kwalitatief’
goed werk dan (te) veel.

De leerkrachten evalueren de afgelopen week en gaan deze weer na waar de successen, problemen
en (blijvende) uitdagingen liggen. Leerkrachten zoeken elkaar op en gaan elkaar helpen bij o.a. het
digitaal communiceren.

3. Noodopvang: stand van zaken / gemeente Nunspeet
De afgelopen week is het gelukt om de noodopvang te organiseren. We gaan er vanuit dat dit ook
deze week weer lukt. De aangemelde leerlingen staan op een lijst die dagelijks wordt bijgewerkt en
voor alle leerkrachten te bekijken is. Er is contact met de gemeente Nunspeet. Waar nodig wordt de
zorg uitgebreid als dit bijvoorbeeld vanwege de thuissituatie noodzakelijk is. Zo lang de school kan
opvangen - en dat ligt echt 1 op 1 in relatie met de beschikbaarheid van leerkrachten die naar scholen
willen en kunnen komen – gaan we hier mee door. Zoals eerder geschreven kunnen wij bij nood de
samenwerking zoeken met de gemeente/kinderopvang.  We houden u op de hoogte. Om het goed te
organiseren is het belangrijk dat u ons ook op de hoogte houdt. Zijn er wijzigingen mail dan naar:
martijnvanderweerd@cnsnunspeet.nl / ‘appen’ mag ook - 06-13074056

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

Veel sterkte, wijsheid en rust gewenst in deze nieuwe week.

Hartelijke groet,

Martijn van der Weerd

Directeur De Bron
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