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Uithoorn, 31 augustus 2020

Geachte ouder/verzorger,
De vakantie is voorbij en de kinderen gaan weer naar school. Het is fijn om de kinderen weer
te kunnen verwelkomen, het geroezemoes in de klas en spelende kinderen op het plein te
horen. De vakantie is voorbij en het lijkt bijna als vanouds…
De waarheid is echter dat dit (nog) niet het geval is. De richtlijnen die binnen het onderwijs
gelden zijn dezelfde als die van voor de vakantie en ze zijn zelfs, nu ook het voortgezet
onderwijs weer gaat starten, hier en daar aangescherpt.
In de praktijk betekent dit dat we als primair onderwijs ons uiterste best doen om binnen de
richtlijnen onderwijs te geven aan uw kind. Richtlijnen die niet altijd even duidelijk zijn, soms
veranderen, maar wel heel bepalend zijn voor wat we kunnen en mogen. Bij onduidelijkheid
vragen we advies aan de GGD en dat advies volgen we op.
Voor u als ouder/verzorger is deze tijd niet gemakkelijk. Er wordt een groot beroep gedaan
op uw verantwoordelijkheid om kinderen met “klachten” thuis te houden, zelf opvang te
regelen, terwijl u misschien zelf ook verplichtingen heeft. Het kan ook gebeuren dat een
leerkracht of zelfs leerkrachten van een school klachten hebben waardoor ze niet mogen
werken. In sommige gevallen moet dan een klas naar huis worden gestuurd, omdat er geen
vervanging mogelijk is. Ook daar heeft u dan als ouder/verzorger mee te maken.
Voor die leerlingen die (langere tijd) thuis moeten blijven in verband met klachten en/of
onderzoek van henzelf of de leerkracht, hebben we besloten om de digitale leeromgeving
van de betreffende groep open te zetten. Dit betekent dat de leerling zelfstandig kan blijven
werken aan het op peil houden van de vaardigheden. Indien het uw kind betreft, dan krijgt u
via de leerkracht of directeur te horen op welke wijze kan worden ingelogd in deze omgeving.
De herfst komt eraan en dat betekent voor het onderwijs en voor u een extra grote uitdaging.
Het is het seizoen van loopneuzen, verkoudheid en griep. We hebben in deze periode uw
hulp hard nodig en doen met name een beroep op uw verantwoordelijkheid en begrip.
Desondanks zal de directeur van een school vaak lastige afwegingen moeten maken of
besluiten moeten nemen. De directeur van de school van uw kind is altijd bereid om met u
het gesprek aan te gaan, om het besluit toe te lichten of samen met u te onderzoeken of er
alternatieven mogelijk zijn. Ik hoop dat u hier gebruik van maakt als dat nodig is.
In de hoop dat een ieder gezond blijft en een beetje aan elkaar denkt,
Met vriendelijke groet,

Mogens Domela Nieuwenhuis
Directeur-bestuurder
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