
Update 9 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Een korte terugblik na een – o.i. – zeer geslaagde eerste week. Op alle drie locaties zijn bijna alle 

leerkrachten en leerlingen gestart. In die gevallen waarin er gekozen is voor (nog) niet starten, is 

hierover veelal goed (en/of) veelvuldig contact geweest tussen de ouder(s), leerkrachten en/of 

directie. Ik hoop dat de komende periode zal leren en als opbrengst zal hebben dat ook de laatste 

leerlingen en collega’s aan kunnen / mogen aanhaken. 

 

Wat was het prachtig om te zien hoe blij onze jongste leerlingen zelfstandig, en heel dapper, de 

lege school binnen stapten. Er is enorm ingestoken op het opnieuw contact maken, op het 

bespreken van de afgelopen weken en op een eerste voorzichtige peiling van ‘hoe staan we er in?’ 

Wij ervaren het als waardevol om het op deze manier te kunnen doen; twee keer een hele dag, 

veel rust en aandacht voor elkaar. Ook complimenten voor de (samenwerking met) de bso. Ook 

daar is super veel werk verzet en hebben we voor onze locaties gedurende de afgelopen periode en 

ook nu goed afspraken mee kunnen maken en zeer nauw mee samengewerkt. 

 

Hoe goed hebben we ons gerealiseerd dat anderhalve meter op papier in de praktijk ander is, kan 

zijn en ook mag zijn; dit klopt helemaal. Hoe fijn dat er zo is mee gedacht en (beschermende) 

materialen zijn aangeschaft en wat wordt er ook door leerlingen en ouders goed opgelet en mee 

gedacht. 

Voor de groepen of leerlingen waarbij nog steeds onderwijs op afstand geldt of gold, werd en wordt 

er door leerlingen en ouders nog steeds heel hard thuis gewerkt. Complimenten voor iedereen 

hiervoor.  Dit geldt natuurlijk ook voor iedereen op de ‘niet schooldagen’.  

 

De afgelopen tijd, en ook nu nog, is communicatie cruciaal. Jullie hebben allemaal een enorme 

hoeveelheid berichten binnengekregen via diverse kanalen. Leerkrachten en directie waren meer 

dan de reguliere tijden beschikbaar en online. Het lijkt mij voor nu heel goed om daar opnieuw 

duidelijkheid en helderheid in te scheppen: 

 

 

• Alle groepsberichten, opdrachten en planningen in de periode van onderwijs op afstand die 

ouders aangaan (voor jonge leerlingen, afspraken waar ouderhulp bij nodig is) gaan via 

PARRO. 

• We hebben teams ingezet in bijna alle groepen (zie hier boven) o.a. voor het houden van 

persoonlijk contact met leerlingen en voor het uitzetten van weektaken en opdrachten en voor 

het bekijken van (elkaars) werk (vooral midden / bovenbouw).  Dit blijft (deze periode) 

gestand. 

• Zowel PARRO als TEAMS als de Presentmailaccounts van leerlingen zijn AVG proof;  



• De mail wordt alleen nog gebruikt bij persoonlijke boodschappen aan of afspraken met 

individuele ouders over hun eigen kind(eren); dit vanuit de eigen leerkracht(en), de ib of de 

directie;  

• De nieuwsbrieven / updates van de directie gaan via PARRO;  

• Korte berichten, ziekmeldingen, vragen van ouders aan leerkrachten gaan via PARRO. 

Leerkrachten lezen berichten alleen voor en na schooltijd en reageren hier dan ook (voor of) na 

schooltijd op op de eigen werkdagen. Berichten van bijv. ziekmelding dus altijd sturen naar de 

leerkracht die die dag voor de groep staat. 

• Berichten die na 17 uur verstuurd worden, zullen door de leerkrachten de volgende dag 

worden opgepakt (calamiteiten uitgezonderd). 

• Leerkrachten zijn niet (langer) bereikbaar via de app (of slecht in die gevallen waarin dit 

met opgave van duidelijke reden is afgesproken).  

• De directie is bereikbaar via de geëigende kanalen (PARRO en / of mail) 

 

 

De komende weken zijn er twee lange weekenden gepland: 

20 en 21 mei is Hemelvaart 

1 en 2 juni is Pinkster 

Wij houden vast aan deze dagen om te voorkomen dat het rommelig(er) wordt en omdat we 

ook hebben gehoord dat meerdere gezinnen juist juni nemen als moment om samen iets te 

doen. 

 

Voor nu nog dank voor alle leuke, positieve reacties op alles wat we samen hebben gedaan en 

nog doen. Zonnige groet. 

 

Ingrid 
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