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Beste ouders/verzorgers,  
 
We zijn inmiddels vijf weken onderweg met thuisonderwijs. Hier en daar begint het 
al wat te wennen, ook al blijf je aanlopen tegen de beperkingen van onderwijs met 
leerlingen en ouders op afstand. In deze nieuwsbrief hoop ik jullie bij te praten over 
enkele zaken voor wat betreft het thuisonderwijs.  
 
Hoe verder na de meivakantie?  
Een grote vraag deze weken is: ‘Hoe gaan we verder na de meivakantie?’ 
Aanstaande dinsdag worden de kaders hiervoor duidelijker. Premier Rutte heeft 
scholen gevraagd na te denken over wat er na de meivakantie mogelijk is met 
inachtneming van de 1,5 meter. Veel ouders en kinderen hopen dat de scholen weer 
open gaan, om uiteenlopende redenen. De leerkrachten zouden dit ook het liefst 
willen, maar reëel is dit niet. Premier Rutte liet doorschemeren dat het reëel is dat 
het stapje voor stapje moet.  
 
Thuisonderwijs als basis 
Onze verwachting is dat het huidige systeem van thuisonderwijs in grote lijnen als 
basis wordt gecontinueerd. Als er versoepeling plaatsvindt, willen we de nieuwe 
ruimte gebruiken om te kijken hoe we de nadelen van het thuisonderwijs kunnen 
verminderen. Bijvoorbeeld door af en toe kinderen op school te laten komen.  
Door het thuisonderwijs als basis te houden, zorgen we ervoor dat er continuïteit is 
voor de kinderen, je niet van systeem hoeft te wisselen én dat je eenvoudig kunt 
afschalen als de situatie daarom vraagt (als het aantal ziekenhuisopnames explosief 
groeit). Voor groep 8 hopen we dat er de komende periode toch mogelijkheden 
ontstaan om ook op een fijne manier samen afscheid te nemen van de 
basisschooltijd. Afwachten… 
 
6-8 mei geen lessen i.v.m. voorbereiding nieuwe periode 
Op maandag 4 mei stond al een studiedag gepland. Die gaan we gebruiken om een 
plan te maken voor de komende periode. Vijf weken geleden is het thuisonderwijs in 
drie dagen op poten gezet. We hebben erg geprofiteerd van een goede start samen. 
Dat willen we voor de komende periode weer doen. Ook willen we tijd inruimen om 
het plan goed uit te werken, maar ook om ons te verdiepen in wat elders in het 
onderwijs is ontwikkeld en het volgen van bijscholing, bijvoorbeeld op het gebied 
van ICT en onderwerpen als angst- en traumaverwerking bij kinderen.  
Om een goede start voor de komende periode mogelijk te maken is daarom besloten 
dat er op 6, 7 en 8 mei geen lessen zijn. De meivakantie wordt hierdoor voor de 
kinderen met drie dagen verlengd. De leerkrachten zijn dus wel aan het werk deze 
week.  
 
  



 

 
 
 
Open gesprek over verschillende belangen  
De komende periode, zeker als er versoepeling plaatsvindt, verwachten wij dat er op 
veel plekken in de samenleving een nieuwe afweging van belangen moet worden 
gemaakt. Ook bij het maken van een plan voor het onderwijs de komende periode 
zullen we opnieuw een goede balans moeten vinden tussen de diverse belangen van 
betrokkenen: kinderen, ouders en leerkrachten/teamleden. We willen hierover 
graag in alle openheid de dialoog met elkaar voeren, als collega’s, maar ook met 
ouders. Belangen zullen af en toe schuren. Het is belangrijk om hier eerlijk in te zijn 
tegen elkaar en belangen te benoemen. Onze prioriteit als team ligt uiteraard bij een 
goede ontwikkeling van de kinderen van onze school, maar ons uitgangspunt is ook 
dat we als school en ouders elkaar nodig hebben en het dus dat het voor alle 
betrokkenen te doen moet blijven.  
 
Opvangvraagstuk 
De landelijke discussie over het openen van de scholen is niet alleen een 
onderwijsvraagstuk, maar ook een opvangvraagstuk. In de loop der jaren heeft het 
basisonderwijs stilzwijgend ook een opvangfunctie gekregen. Zonder onze ogen te 
sluiten voor het belang hiervan, willen we deze wel graag isoleren van het 
onderwijsvraagstuk. Juist om het gesprek hierover zuiver te voeren. Omdat van 
scholen wordt verwacht dat ze meedenken in de oplossing van het opvangvraagstuk 
willen we graag in beeld hebben hoe groot dat opvangvraagstuk is bij ouders van 
onze school. Maandag ontvangen alle ouders hiervoor een korte peiling.  
 
Belronde ouders + leerlingenquête 
Om de afgelopen periode goed te kunnen evalueren en ons plan voor de komende 
periode te kunnen maken, bellen Bert Woltjer, Marina van der Ploeg en ik na 
dinsdag alle ouders om te vernemen hoe het de afgelopen periode is gegaan met het 
thuisonderwijs en wat jullie behoeften zijn voor de komende periode. Donderdag 
vragen we de leerlingen vanaf groep 4 om online een evaluatie in te vullen. Deze 
enquête is ook gericht op het welbevinden van de kinderen. 
 
Koningsspelen 
Op 24 april zouden we bij ons op school de Koningsspelen vieren. De lessen vrijdag 
staan uiteraard in het teken van Koningsdag met een gezamenlijke startactiviteit om 
9.00 uur en een gezamenlijke afsluiting om 11.00 uur. 
 
Bijbelrooster 
Voor de komende week staat er weer een bijbelrooster online om te gebruiken met 
het gezin. 
 
Een fijn weekend gewenst! 
Hartelijke groet,  
Namens het team,  
Antoinette Heijink 


